
Premiéra filmu „Pygmejovia“ na HoryZontoch 

10. – 12. novembra 2011 ODA Trenčín 

 

Najnovší film z dielne nášho najúspešnejšieho dokumentaristu Pavla Barabáša bude mať slovenskú 

premiéru na festivale dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne. Popri Barabášovmu dielu 

ponúknu organizátori dvadsaťjeden kvalitných dokumentárnych filmov z horského prostredia. Sedem 

z nich sa uchádza o festivalovú cenu za najlepší neprofesionálny film.  

Vo vojnou zmietanom Kongu 

Šiesty ročník HoryZontov sa bude konať v priestoroch Posádkového klubu Domu armády od 10. do 

12. novembra 2011. Hlavný program podujatia tvorí prehliadka profesionálnych a amatérskych 

filmov z horského prostredia. „Tento rok návštevníkom ponúkneme kvalitné dokumenty od 

renomovaných režisérov z celého sveta. Diváci budú maž možnosť vzhliadnuť do dvanásť hodín 

filmov,“ sľubuje riaditeľka podujatia Mária Dutková. Oproti minulým rokom sa organizátori tešia zo 

stále viac filmov od slovenských režisérov. Ťahákom bude určite príbeh od známeho slovenského 

autora dokumentov, bošáckeho rodáka Pavla Barabáša „Pygmeejovia“. Päťdesiatminútový dokument 

zachytáva cestu trenčianskeho dobrodruha Ivana Bulíka za najmenšími ľuďmi zeme – Pygmejami. 

Tento africký kmeň žije už desaťtisíce rokov rovnakým spôsobom. „Netvoria žiadne odpady, z prírody 

si zoberú toľko, koľko potrebujú,“ vysvetľuje autor diela.  Nájsť ich však nebolo ľahké. Po niekoľkých 

dňoch pochodu takmer nepreniknuteľným pralesom, brodiac sa vo vode a mokradiach našla dvojica 

za pomoci už civilizovaných Pygmejov skutočne osadu, ktorú ešte nepoznačil vplyv misionárov. Vtedy 

im GPS ukázalo, že protiprávne prekročili štátnu hranicu a ocitli sa hlboko v pralese na území vojnou 

zmietaného Konga. Ako celá táto dobrodružná výprava dopadla sa presvedčia návštevníci festivalu 

v záverečnom filmovom bloku nedeľu 12. novembra okolo dvadsiatej prvej hodiny.   

Afrika je námetom aj filmu štvorice Čechov, ktorí sa vybrali na dobrodružnú výpravu naprieč 

najstarším kontinentom na trabantoch. Film „Trabantem napříč Afrikou“ je zaradený do 

festivalového programu v úvodný deň – vo štvrtok 10. novembra.  

Popri profesionáloch i amatéri 

Sedem vybraných amatérskych filmov sa bude uchádzať o cenu trojčlennej poroty v zložení: režisér 

Peter Pikna, strihačka a kameramanka Jana Pekníková a horolezec Milan Packo. V posledný 

festivalový deň vyhlásia výsledky svojho hodnotenia. „Vyberať bude z čoho. Zo sedemnástich 

dokumentov sa tento rok do súťaže o najlepší neprofesionálny film dostalo sedem. Najdlhší z nich je 



tridsaťminútový snímok od českého autora Miroslava Haluzu „Barmania“, najkratším je kajakárske 

video nášho v súčasnosti najúspešnejšieho Freestyle kajakára Petra Csonku „Divoké rieky Nórska“, 

prezrádza Dutková, ktorá chce zaradením amatérskych diel do programu dať príležitosť začínajúcim 

autorom na dôstojnú prezentáciu svojej tvorby.  

Okrem filmov tvoria hlavnú časť programu aj prezentácie zaujímavých hostí. Tento rok nimi bude 

slovenský horolezec Ivan Fiala, český stopár Roman Vehovský, dvojica našich vynikajúcich kajakárov 

Nina Halašová a Peter Csonka. V rámci projektu s podporou Vyšehradského fondu pozvanie prijala aj 

poľská alpinistka Eliza Kubarska so svojim Partnerom Davidom Kaszlikowskym, bajker z Maďarska 

Tamás Kovács, Čechy bude reprezentovať vodák Tomáš Garlík. 

 Festivalu už tradične patria sprievodné podujatia. Popri dvoch autorských fotovýstavach Pavla 

Barabáša a Kaza Lineka a výstave fotografií prihlásených do súťaže to bude i nosenie 

päťdesiatlitrového pivného suda po hradných schodoch, preteky v behu cez lesopark Brezina, vozenie 

sa na psom záprahu historickým centrom Trenčína, chodenie po lane – slackline, súťaž detí na umelej 

horolezeckej stene v OC Laugarísio a dva zaujímavé víkendové workshopy v teréne, ktoré festivalu 

predchádzali v októbri.  

Všetky informácie spojené s HoryZontami nájdete na internetovej stránke www.horyzonty.sk. 
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