
VIDMO
Pavol BARABÁŠ   (*13. september 1959, Trenčín, Slovensko)
je autor širokej škály horských a dobrodružných fi lmov o ľuďoch v extrémnych 
podmienkach. Nakrúcal v neprístupnej divočine, dravých riekach, na ľadových 
ští toch i hlbokých jaskyniach ďaleko od civilizácie. Rád vyhľadáva príbehy, v kto-
rých hrdina ide až na hranicu svojich možností . Fascinuje ho každé stretnuti e 
s cudzou kultúrou. Priťahujú ho územia ti betského budhizmu, ale i prírodných 
ľudí ukrytých hlboko v džungli. Jeho fi lmy sú o tom, ako by sa človek mal správať 
k tejto Zemi. Vyžarujú lásku a úctu k prírode, obrovskú duševnú silu a morálne 
vedomie.
Má za sebou niekoľko objavných expedícií, od nájdenia civilizáciou nedotknu-
tých ľudí doby kamennej v pralesoch v Novej Guiney, cez spoluobjavenia me-
gajaskyne na stolovej hore Chimantá až po absolvovanie prvého prechodu 
Ellsworthovho pohoria v Antarktí de. Divácky zaujímavé sú aj jeho dokumenty 
z prostredia slovenských hôr. 
Za svoje fi lmy dostal vyše 200 ocenení doma i v zahraničí. Je držiteľom prestí ž-
neho ocenenia Krištáľové krídlo, ktoré je každoročne udeľované osobnosti am 
Slovenska. V roku 2006 mu bola udelená Cena Únie slovenských televíznych 
tvorcov a Literárneho fondu za dlhodobý prínos k audiovizuálnej tvorbe s envi-
ronmentálnou temati kou.
Na VIDME 2010 sa verejnosti  predstaví svojou kolekciou krátkych fi lmov z neo-
písateľne dobrodružných ciest po celom svete s názvom „Neznáme svety Pavla 
Barabáša“. Tieto si sám uvedie.

Hlavný organizátor prehliadky

Filmový klub 23 Dolný Kubín, o. z.

Spoluorganizátori

Hory a mesto, o. z., VIMFF, Mesto Dolný Kubín

Reklamní a mediálni partneri

Art Air Center pri ZUŠ P. M. Bohúňa, Naša Orava MY,
Regionálne noviny Oravsko, Noviny Oravec,

Infoštúdio Dolný Kubín s.r.o.

VIDMO 2010 podporili

www.fi lmklub23.skwww.fi lmklub23.sk
info: +421 904 67 93 10, vidmo@fi lmklub23.sk

Mestské kultúrne stredisko – divadelná sála

Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín

štvrtok 9. 12. 2010 kino Choč

17.30
I. blok horských a adrenalínových fi lmov (120´)
(Horný koniec, Magický mustang, Waypoint Namibia)

2 EUR

20.00
II. blok fi lmov horských a adrenalínových fi lmov (127´)
(Arwa Tower – zásah blesku, Stratení nomádi,
Himaláje – chodník do neba)

2 EUR

piatok 10. 12. 2010 divadelná sála MsKS

8.30

Premietanie pre školy
Blok horských a adrenalínových fi lmov (78´)
(Rush Hour Dream, Sklenený vrch, Skratka Daming the Heaven, 
Stratení nomádi)

1 EUR

11.00

Premietanie pre školy
Blok horských a adrenalínových fi lmov (78´)
(Rush Hour Dream, Sklenený vrch, Skratka Daming the Heaven, 
Stratení nomádi)

1 EUR

17.30

III. blok horských a adrenalínových fi lmov (112´)
(Medzi nami, Prepádlovať Atlanti k, Mont Blanc Speed Flying, 
White Noise, Reel Rock – Sám na stene, Argentí nsky projekt, 
Samsara, On the Scent)

2 EUR

20.00

HOSŤ VIDMO 2010 - Pavol BARABÁŠ (SK)
s prezentáciou „Neznáme svety Pavla Barabáša“
IV. blok horských a adrenalínových fi lmov s hosťom (106´)
(Rush Hour Dream, Hlboko Shinsetsu, Reel Rock – Progression, 
Skratka, Do večného ľadu)

3 EUR

sobota 11. 12. 2010 divadelná sála MsKS

15.00
V. blok horských a adrenalínových fi lmov (99´)
(Africa Revoluti on Tour, No 9 – Manaslu 8163, Jazdci slobody, 
Conti nuum Project - Zion/Shake That Bear)

2 EUR

17.30
VI. blok fi lmov horských a adrenalínových fi lmov (110´)
(Sklenený vrch, Vtáčí muž Karakoramu, Panter 8b+,
Brácho versus hora, Jasná Adrenalín 2007)

2 EUR

20.00
VII. blok fi lmov horských a adrenalínových fi lmov (127´)
(Alpská trilógia: Cisárove nové šaty, Red Bull X Alps 2009,
Hey presto, Moufl ons, Welsh Connecti ons - Pembroke)

2 EUR

www.climb.sk
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• Blok horských a adrenalínových fi lmov 2 EUR
• Blok fi lmov s hosťom 3 EUR
• Školské predstavenie 1 EUR
• Permanentka na celé VIDMO 2010 6 EUR

20.00 • VI. blok horských a adrenalínových fi lmov (120´)

Alpská trilógia: Cisárove nové šaty
(Česká republika, 2009, 36 min., réžia Ondřej Smrž)
Labský pieskar Ondra Beneš je tretí m lezcom, ktoré-
mu sa podarilo (vlani na jeseň) preliezť slávnu „Alp-
skú trilógiu“. Tieto tri najťažšie alpské cesty vo veľkých 
stenách klasifi kácie 8b+ (Strieborný sup, Koniec ti cha, 
Cisárove nové šaty) vybúšil Glowacz pred 15 rokmi, po 
ňom Harald Berger a nakoniec Ondra Beneš. Filmík 
Ondru Smrža je lezeckým potrétom Ondru Beneša na 
jeho ceste za Alpskou trilógiou, ktorá kulminuje prele-
zením cesty Cisárove nové šaty.
Ondra Beneš so svojím kamarátom Guidom Unterwur-
zacherom lezú najťažšiu cestu Alpskej Trilógie, ktorá se 
nachádza v rakúskom Wilder Kaiseri. Dokument zachy-
táva ich pôsobenie v tejto impozantnej deväťdĺžkovej 

línii, s obti ažnosťou často dosahujúcou až 8b+. Obidvaja lezci bohato komentujú celé 
dianie a tak sa dozviete čokoľvek o tejto ceste, Trilógii, dostanete návod, ako stráviť 
rest-day a ti ež čo to o zvláštnych spôsoboch stravovania sa v stene. Ondra týmto pre-
lezom skompleti zoval, ako tretí  človek na svete, Alpskú Trilógiu. 

Red Bull X Alps 2009 
(Rakúsko, 2009, 55 min., réžia Mario 
Kreuzer)
Preteky 30 atlétov z 23 krajín krížom 
cez Alpy na padákoch zo Salzburgu 
do Monaka. Jeden z najťažších pro-
fesionálnych pretekov na Zemeguli je 
výzvou iba pre tých najzdatnejších zo 
zdatných. V čo najkratšom čase prejsť 
naprieč pohorím Álp buď peši, resp. 
na padáku. Všetko závisí od manévrovacej schopnosti  pretekára, jeho fyzickej a psy-
chickej kondície a obrovskej dávky šťasti a. Priebeh pretekov je neopísateľne zaujíma-
vým dobrodružstvom s množstvom úrazov, sklamaní a vedomím, že víťaz je vždy iba 
jeden.

Hey Presto
(Veľká Británia, 2009, 10 min., réžia 
Paul Diffl  ey)
Cory Richards istí  Sonnieho Trott era 
v tradicionalisti ckej ceste Presto v ka-
nadskom Squamishi.

Moufl ons
(Slovensko, 2009, 9 min., réžia 
Marti n Kápostáš)
Zostrih výjazdov extrémnych bajkerov 
z roku 2009.

Welsh Connections - Pem-

broke
(Veľká Británia, 2009, 10 min., réžia 
Dave Brown)
Krátky fi lmík zachytávajúci charizmati c-
kého a večne opti misti ckého Timmyho 

Emmett a pri jeho pokusoch o strašne ťažké skalné cesty na morskom útese Pembroke 
v Británii. Hrôzu naháňajúce odlezy a dlhočizné pády do čokov a friendov na krásnej 
skale a pozadí zálivu v Pembroke nenechajú srdcia lezcov chladnými. Timmy prelieza 
na druhý pokus cestu Point Blank klasifi kácie E8. Zážitok opísal ako dve miesta 7c jed-
no nad druhým, s tým, že lezieš skoro 10 metrov nad založeným istením.

• Autorská výstava fotografi í: Pavol Barabáš (Trenčín, Slovensko)
• Výstava horských fotografi í: výber autorov (Slovensko)
• MonteVízia 2010
 nesúťažná prehliadka amatérskej fotografi e z festi valu Hory a mesto 

Zvolen
• Školské fi lmové predstavenia pre stredné školy
• Výherná divácka anketa
 Cenu do tomboly venuje Cestovná kancelária SANCHO TOUR
 Cenu do tomboly venuje Pavol Barabáš

sprievodné podujatia

www.fi lmklub23.skwww.fi lmklub23.sk
info: +421 904 67 93 10, vidmo@fi lmklub23.sk



17.30 • I. blok horských a adrenalínových fi lmov (120´)

Horný koniec
(Sharp End, USA, 2009, 52 min., réžia Peter Mor-
ti mer)
Dean Pott er sóluje s padákom na Rote Fluh na Eigeri 
a Steph Davis sóluje bez padáka na Diamond na Long’s 
Peak v Kalifornii. Jedna epizódka fi lmu sa odohráva na 
českých a nemeckých pieskovcoch v hlavnej úlohe s le-
gendárnym bosonohým lezeckým vizionárom Bern-
dom Arnoldom, ktorý tu privítal tí m profesionálnych 
amerických skalných lezcov.

Magický mustang
(Slovensko, 2009, 37 min., réžia Marek 
Mackovič)
Film predstavuje fascinujúcu himaláj-
sku krajinu Mustang, ktorá bola do roku 
1992 zatvorená pred civilizáciou a tu-
ristami... Film však nie je iba prezentáci-
ou pekných záberov krajiny, ale ponúka 

priestor na zamyslenie sa nad otázkami, na ktoré v dnešnom uponáhľanom svete ne-
máme čas. Film je aj o porovnávaní hodnôt a životného štýlu v tejto budhisti ckej kraji-
ne so životom a hodnotami na západe. Autori sa snažili, aby diváci mali pocit, že s nimi 
sedia na koňoch, kráčajú v prachu a vetre, tancujú s nepálskymi šerpami... Zostáva na 
divákovi zhodnoti ť, nakoľko sa im po-
darilo preniesť zážitok z tejto krajiny 
na plátno.

Waypoint Namibia
(USA, 2009, 31 min., réžia Chris 
Alstrin)
Malá skupinka lezcov pod vedením 
Majky Burhardt odchádza na lezeckú 
prieskumnú cestu do Namíbie.

20.00 • II. blok horských a adrenalínových fi lmov (127´)

Arwa Tower - Zásah blesku
(Švajčiarsko, 2008, 50 min., réžia Chris-
toph Fruti ger, Christi ne Kopp a Stephan 
Siegrist)
Tento horský fi lm rozpráva príbeh dvoch 
lezeckých nemecko-švajčiarskych tí mov, 
ktoré sa začiatkom leta 2007 chystajú vy-
stúpiť na Arwa Tower, krásnu 6000 met-
rovú stenu v severoindických Himalájach.  
Mužský tí m, pozostávajúci zo Stephana Si-
egrista, Thomasa Senfa a Denisa Burdeta, 

má za cieľ vytvoriť cestu na nelezenej severnej stene. Ich prvovýstup je úspešný a ces-
tu pomenujú Lightning Strike - Zásah blesku (900 m, VI, M5, 5.9, A3). Druhý, ženský, 
tí m tvoria Ines Papert a Anita Kolar. Pokúšajú sa o prelez cesty na západnom pilieri. Bo-
hužiaľ, kvôli zlému počasiu musia ti eto dve silné a skúsené alpinistky zostúpiť. Pokojný 
avšak dynamický fi lm, úžasné zábery a humoru tak akurát pre vysokohorský fi lm.

Stratení nomádi
(Slovensko, 2009, 25 min., réžia Rasti slav Hati ar)
Kirgizstan. Jedna z najhornatejších krajín sveta. Šiesti  
kamaráti  chcú zlyžovať krásne a neznáme vrcholy a do-
stať sa do nádhernej a takmer nepoznanej doliny Sary 
Djaz v pohorí Ťan Šan. Všetko ide podľa plánu. Nádher-
né počasie, nedotknuté čísté hory a super lyž ba v prvej 
časti  expedície sú viac než sľubným začiatkom. No po-
tom nastanú problémy. V Kirgizstane nič nie je isté. Isté 
je len to, že na túto nádhernú, divokú a nevyspytateľnú 
krajinu už nikdy v živote nezabudnú.

Himaláje - chodník do neba
(Francúzsko, 2008, 52 min., réžia Mari-
anne Chaud)
Kenrap má 8 rokov. Je budhisti ckým 
mníchom a žije v kláštore Phukthal, na 
kopcoch v Himalájach v oblasti  Zanskar. 
Kenrap sa rozhodol žiť mimo svojej rodiny. 
Keď mal 5 rokov, uvedomil si, že je rein-
karnovaný starý mních a rozhodol sa vráti ť 
do kláštora, kam patrí. Vo fi lme režisérka 

Marianne Chaud s kamerou citlivo sleduje malého Kenrapa a prináša unikátny záznam 
z intí mnych momentov jeho života, ako aj jedinečný a zaostrený pohľad na skromný 
a príkladný život budhisti ckých mníchov.

Premietanie pre školy

8.30 a 11.00 • Blok horských a adrenalínových fi lmov (57´)

Rush Hour Dream (Nemecko, 2009, 5 min., réžia Karim Jaspersen)

Sklenený vrch (Slovensko, 2010, 10 min., réžia M. Brun, Katarína Štecáková)

Skratka (Veľká Británia, 2009, 9 min., réžia Dave Brown)

Daming the Heaven (Slovensko, 2009, 17 min., réžia Peter Csonka)

Stratení nomádi (Slovensko, 2009, 25 min., réžia Rasti slav Hati ar)

17.30 • III. blok horských a adrenalínových fi lmov (109´)

Medzi nami
(Brazília, 2010, 15 min., réžia Erick 
Grigorovski)
Animovaný lezecký fi lm o otcovi, ktorý 
berie svoju mladú dcéru liezť na ďa-
lekú horu. Po tragickej nehode sa musí 
dcéra s nasadením všetkých síl o seba 
postarať.

Prepádlovať Atlantik
(USA, 2009, 24 min., réžia JB Benna)
Príbeh Roze Savage, obyčajnej britskej 
ženy, ktorá sa vzdá práce manažérky 
a vydá sa na expedíciu, ktorá zmení jej 
život. Sama prepádluje na lodi 1700km 
dlhú trasu krížom cez Atlanti cký oceán. 
Roz zažije viaceré skraty a nehody ako 
zlomené pádla, pokazený satelitný tele-
fón, zaseknutá kotva a mnohé iné. Zistí  
však, že má v sebe schopnosť prekonať 
aj dovtedy nepredstaviteľné úlohy a pre-
kážky, bez toho, aby som musela spoľah-
núť na niekoho iného.

Mont Blanc Speed Flying
(Francúzsko, 2008, 10 min., réžia 
Didier Lafond)
Šesť speed rajdrov / jazdcov sa spustí  
na lyžiach a s padákmi z Mont Blancu 
do Chamonix.

White Noise
(Švajčiarsko, 2008, 12 min., réžia 
Dominique Perret)
Krátky umelecko-lyžiarsky fi lm o free-
ridovaní na Aljaške v podaní legendár-
neho Dominiquea Perreta.

Reel Rock – Sám na stene
(USA, 2009, 22 min., réžia Peter 
Morti mer)
Alex Honnold sóluje neskutočne ťažké prásky v Zione a v Yosemitoch – Midnight 
Butt ress a Normálku Severozápadnou stenou Half Dome.

Argentínsky projekt
(Kanada, 2009, 7 min., réžia Jeremy 
Grant, Mike Kinrade a John Well-
burn)
Traja kamaráti  na cestách s jedným bi-
cyklom, dvomi kamerami a veľkou túž-
bou urobiť naozaj dobrý fi lm. Zámer sa 
im podaril.

Samsara
(USA, 2009, 19 min., réžia Renan 
Ozturk)
Umelecký fi lm Renana Ozturka zachy-
táva pokus Conrada Ankera, Jimmyho 
China a Renana Ozturka o prvovýstup na 
2.200 metrov vysokú stenu v indických 
Himalájach. V srdci vzdušných a špica-
tých hôr Vindhya Mountains v Indii sa 
nachádza 2.200 metrov vysoká skalná a 

mixová stena, ktorá sa podobá na obrovskú žraločiu plutvu, vyrastajúcu z oceánu skál. 
Samsara zachytáva pokus Conrada Ankera, Jimmyho China a Renana Ozturka o prvo-
výstup. Trojica strávi v stene 20 dní a blíži sa k vrcholu svätej hory Meru, ktorá je 
podľa mytológie stredom vesmíru. Umelecky spracovaný fi lm je prepletený kresbami 
Renana Ozturka, výstrižkami z denníka a fotkami a ponúka nefi ltrovanú perspektí vu 
silného himalájskeho zážitku.

organizmus je enormný, svalová únava 
po výstupe je prekážkou vo veľmi nebez-
pečnom zjazde plnom nebezpečensti ev 
a skrytých ľadovcových trhlín. Podarí sa 
tento počin trénovaným mladíkom z Ne-
mecka?

Jazdci slobody
(USA, 2009, 48 min., réžia Chris Kithen & Sam Pope)
Príbeh malej a zanietenej skupiny bajkerov, ktorí z pr-
vých parti zánskych stavieb chodníkov prešli k stavbe 
najlepších freeridových tratí  v USA.

Continuum Project - Zion/Shake That Bear
(USA, 2009, 19 min., réžia Chris Alstrin)
Mike Anderson a Rob Pizem lezú strašný prvovýstup vo veľkej stene národného parku 
Zion.

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových fi lmov (116´)

Sklenený vrch
(Slovensko, 2010, 10 min., réžia 
Michal Brun, Katarína Štecáková)
Animovaný fi lm Sklenený vrch je o par-
ti i plastelínových postavičiek, ktorá ide 
na zimnú lezeckú výpravu do oblasti  
Vysokých Tati er. Film zaujal po mno-
hých stránkach - profesionálna animá-
cia, humor, s ktorým zachytáva lezeckú 
temati ku, či spracovanie príbehu.

Vtáčí muž Karakoramu
(Veľká Británia, 2009, 65 min., réžia 
Alun Hughes)
Legendárny paraglajder John Silvester 
a fi lmár Alun Hughes lietajú po vysokých 
horách v Pakistane.

Panter 8b+
(Slovensko, 2009, 9 min., réžia Mi-
chal Brun, Katarína Štecáková)
Film prezentuje Lenku Mičicovú v ces-
te Panter za 8b+ vo Višňovom. Ide nie-
len o jej doposiaľ najlepší prelez, ale 
dokonca aj najlepší prelez lezkyne na 
Slovensku. Panter je silová cesta, ktorá 
má prísne a náročné kroky. Autori zob-
razili tento vynikajúci prelez mierne 
veselým podaním.

Brácho versus hora
(Kanada, 2009, 15 min., réžia Brock Anderson)
Mladí jazdci z Britskej Kolumbie vo svojom živle.

Jasná Adrenalín 2007
(Slovensko, 2009, 17 min., réžia Andrej Mäsiar)
Dokument z pretekov vo freeride lyžovaní a snowboardingu z Jasnej na Slovensku. Fre-
eride s extra príchuťou adrenalínu vybičovaného  pretekárskou atmosférou za účasti  
top svetových freeriderov.

štvrtok 9. 12. 2010 kino Choč piatok 10. 12. 2010 divadelná sála MsKS 

sobota 11. 12. 2010 divadelná sála MsKS 

On the Scent
(Slovensko, 2010, 6 min. réžia: 
Process)
Snowboardový fi lm On The Scent Vám 
ponúka krátky zostrih toho, kde sa dá 
ísť a čo sa dá robiť, aby mal pohyb ús-
mev a adrenalín. Jazdci: Stano Molík, 
Ivan Hlinka, Marti n Bencúr, Michal 
Bencúr a Ľubo Kačerik.
Poznámka: Film On the Scent na VIDME 2010 si uvedú jeho samotní protagonisti .

20.00 • IV. blok horských a adrenalínových fi lmov (60´+ 109´)

(blok s hosťom)

HOSŤ VIDMO 2010: Pavol BARABÁŠ

s prezentáciou „Neznáme svety Pavla Barabáša“

Rush Hour Dream
(Nemecko, 2009, 5 min., réžia Karim 
Jaspersen)
Duseldorf, Nemecko. Mladý muž v ob-
leku ráno kráča mestom do práce. 
V električke počas jazdy zaspí a keď sa 
zobudí, je uprostred krajiny na vrchole 
kopca. Prekvapene zistí , že v taške na  
notebook nie je to, čo by očakával...

Hlboko Shinsetsu
(Japonsko, 2008, 3 min., réžia Masaki 
Sekiguchi)
Krátky unikátny fi lm, ktorý zobrazuje 
typickú japonskú lyžovačku. Snaží sa 
zachyti ť a sprostredkovať vôňu snehu 
a atmosféru usneženého dňa. Medzi 
lyžiarmi sa predstavia Daisuke Sasaki, 
Tadahiro Yamaki, Hiroshi Etori, aTakeshi 
Kodama.

Reel Rock - Progression
(USA, 2009, 71 min., réžia Josh 
Lowell)
Skeče zo života špičkových skalných 
lezcov a pretekárov. Chris Sharma lezie 
Jumbo Love, 5.15b, jednu z najťažších 
ciest na svete.

Skratka
(Veľká Británia, 2009, 9 min., réžia 
Dave Brown)
Jazdenie vo waleskom štýle. Príbeh jed-
nej cesty domov z práce popri zámkoch, 
cez hory a doly a moria.

Do večného ľadu
(Nový Zéland, 2009, 21 min., réžia 
Jared Meehan & Olaf Obsommer)
Medzinárodná skupina 5 profesionál-
nych kajakárov splavuje panenské vody 
v Grónsku.

15.00 • V. blok horských a adrenalínových fi lmov (130´)

Africa Revolution Tour
(USA, 2009, 33 min., réžia Tyler 
Bradt a Rush Sturges)
Akčný fi lm z divokých vôd v Afrike - od 
Bieleho Nílu v Ugande, cez sólo splavy 
divokých vôd na Madagaskare, až po 
najdlhší zaznamenaný zostup na kaja-
ku v Zambezi.

No 9 - Manaslu 8163
(Nemecko, 2009, 30 min., réžia Carsten Maaz)
Benedikt Böhm a Sebasti an Haag sa pokúšajú za deň vyliezť zo základného tábora na 
vrchol Manaslu a zlyžovať dolu. Plán je veľmi náročný, pôsobenie nadmorskej výšky na 


