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4.Spotkania z Filmem Górskim
4. Spotkania z Filmem Górskim odbędą się w dniach 5-14 września 2008 w Zakopanem. Spotkania stanowią jeden z
największych w Polsce festiwali promujących szeroko rozumianą kulturę górską.
Międzynarodowy Konkurs Filmu Górskiego, organizowany przy współpracy z najstarszym festiwalem filmów górskich
w Europie, TrentoFilmFestival. W tym roku 33 filmy z Austrii, Czarnogóry, Francji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec,
Norwegii, Nowej Zelandii, Serbii, Słowacji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski będą ubiegać się o Grand Prix w
wysokości 1.000 Euro i pięć dodatkowych nagród. Filmy są oceniane przez międzynarodowe Jury polskich i włoskich
reżyserów, himalaistów i artystów związanych z górami. Podczas festiwalu gościmy reżyserów z Polski z zagranicy.
Prawa Człowieka w Górach. Program zainicjowany przez Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim Festiwal
rozpoczyna się otwarciem wystawy Czeczenia. Ostateczne Rozwiązanie połączonej ze spotkaniem z Panem Adamem
Borowskim, Honorowym Konsulem Honorowym Konsulem Republiki Iczkerii w Polsce i przewodniczącym Komitetu
Polska-Czeczenia i Panią Krystyną Kurczab - Redlich, wieloletnią korespondentką z Rosji, autorką książek i filmów
dokumentalnych o Czeczenii. Wystawie będzie towarzyszyć pokaz filmu Anna. Siedem lat na froncie, reż. Masha
Novikova, Holandia, 2008, 78’. W niedzielę 14 września w Hotelu Górskim na Kalatówkach zostanie zorganizowany
pokaz filmów Czeczenia. Zabójstwo za zgodą świata 2003 i S.O.S dla Czeczenii 2004 reżyserii Pani Krystyny
Kurczab-Redlich. Autorka, razem z gościem Zainap Gaszajewą poprowadzi spotkanie dotyczące kwestii łamania praw
człowieka w Czeczenii. Podczas festiwalu będzie można również zobaczyć wystawę fotografii Górale dla Tybetu,
spotkać się z jej autorami. Blok Prawa Człowieka w Górach jest objęty Honorowym Patronatem Amnesty International.
Projekcje filmów archiwalnych. Unikalne filmy archiwalne z najbardziej prestiżowego festiwalu filmów górskich w
Europie - TrentoFilmFestiwal. W progamie: Mount Everest reż. André Roch, Norman Dyhrenfurth, Szwajcaria 1953,
Etoiles et Tempetes reż. Gaston Rebuffat, Georges Tairraz, Francja 1955, Les Etoiles de Midi reż. Marcel Ichac, Francja
1958. Projekcje są realizowane przy współpracy z Club Alpino Italiano i Museo Nazionale di Montagna w Turynie.
Spotkania z wybitnymi himalaistami, wspinaczami i reżyserami z całej Europy. W programie spotkanie dot.
pierwszej polskiej wyprawy himalajskiej z 1939 roku. Będziemy gościć Panią Annę Pietraszek wraz z członkami rodzin
uczestników tragicznej wyprawy na Nanda Devi i pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie jest
organizowane na rok przed przygotowaniami do 70-tej rocznicy wyprawy, kiedy to zostanie pokazany film z 1939 roku,
który został odnaleziony w archiwach Brytyjskiego Instytutu Filmowego po 69 latach. W tegorocznym festiwalu weźmie
udział norweski reżyser Sjur Paulsen i jego goście. Film Loop, podejmujący temat dociekań na temat postaw
współczesnego człowieka wobec przemijania i poszukiwania sensu życia zdobył nagrodę Grand Prix 3.SzFG. Odbędą
się pokazy slajdów z polskich wypraw himalajskich – Tryptyk Reaktywacja, czyli spotkanie z Piotrem Pustelnikiem,
Piotrem Morawskim i Peterem Hamorem. Gościem 4.SzFG będzie Tullio Bernabei, kierownik wypraw, które dokonały
pierwszych eksploracji grot w Meksyku jak La Grotta dei Cristalli, którą można eksplorować wyłącznie w specjalnych
kombinezonach i maskach przy temperaturach dochodzących do 50 stopni i niesamowitej wilgotności powietrza.
Międzynarodowy Konkurs Fotografii Górskiej organizowany przy współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.
Zwycięzca otrzymuje Grand Prix w wysokości 1000 euro. Prace fotograficzne będą eksponowane w TPN.
Projekcje filmowe „Górska edukacja“ - filmy przyrodnicze i edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.
Warsztaty filmowe, realizowane w klasztorze Zakonu Braci Albertynów na Kalatówkach przy współpracy z wybitnymi
reżyserami filmów dokumentalnych i podróżniczych z Włoch, Alessandro Anderloni i Tullio Bernabei. Warsztaty odbędą
się w dniach 7 - 14 września. Warsztaty reportażu dot. problematyki praw człowieka, „Zamienić słowo na obraz“,
prowadzone przez wybitną reporterkę Krystynę Kurczab – Redlich w terminie od 11 do 13 września. Warsztaty
fotograficzne prowadzone w Tatrach od 11 do 14 września, przez wybitnego podróżnika i fotografa Marka Arcimowicza.
W programie również koncerty, spotkania z podróżnikami, zawody we wspinaczce boulderowej Zako Boulder
Power im. Bogusława Probulskiego. Szczegóły programu są dostępne na stronie internetowej festiwalu.

Kontakt: Gabriela Kühn, Wiceprezes ds. programowych email: gabi@spotkania.zakopane.pl tel. 504 65 17 77.
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