
 
Филмова програма / Film program 

 
22 ноември, сряда / 22 Nov, Wednesday 

 

Тържествена зала / Turzestvena Hall  
 
10:00-10:15ч.  –  “По пътеката към Казбек, Грузия, декември 2015-та” (САЩ, 2016, 
Джой Шаслър, 15’ /   “The trail to Kazbegi, Georgia, December 2015” (USA, 2016, Joey 
Schusler, 15’) 
Какво се случва, когато четирима търсачи на приключения се отправят към една от най-

дивите планински вериги в света само с велосипедите си и с храна за десет дни? Този 

период циментира приятелството им и доказва, че животът в планината просто е по-
добър.  
 

10:15-11:07ч.  –  “Проектът “RESEt” – един клас в Свалбард” (Италия, 2017, 
Алберто Батоки, 52’ /  “RESEt - una classe alle Svalbard”, Italy, 2017, Alberto 
Battocchi, 52’) 
Учител по естествознание предлага приключение на класа си – пътуване до архипелага 
Свалбард (Шпицберген), отвъд Северния полярен кръг. Така се ражда проектът 
“Research and Education Svalbard Experience” (RESEt), който донася на участвалите в 
него искрено удивление и истинско удовлетворение от проучванията на най-северните 
постоянно обитавани от хора земи. 

 
11:07-11:16ч.  –  “Важните места” (САЩ, 2015, Чарли Бей, Форест Уудуорд, 9’ /  
“The important places” (USA, 2015, Charly Bay, Forest Woodward, 9’) 
Форест Уудуорд взима 77-годишния си баща Дъг на плаване през Големия каньон на 
Колорадо. Дъг се връща на реката цели 43 години, след като я е преплавал със 
собственоръчно направен каяк. Така баща и син намират отговори на редица въпроси, 

свързани със семейната им история. 
 
11:16-12:02ч.  –  “Издирванията на Деваки” (Непал, 2016, Деваки Бист, 46’ /  “In 
Search of Devaki”, Nepal, 2016, Devaki Bist, 46’) 
Разказ за продължаващата да съществува в далечните западни райони на Непал 
незаконна практика “Деуки Прата” за предлагане и продажба на млади момичета в 
името на Бог. Обичаят се изразява в предлагане за продан в храма на младо момиче, а в 
миналото - и на младо момче, от семейство или род, търсещи религиозна заслуга или 

сбъдване на желание. Забранена е в Непал преди повече от 30 години като архаична 
практика, която нарушава правата на жените и руши достойнството им. Но тя – макар и 

тайно – съществува и днес. Младият журналист от района Деваки Бист, заинтригуван 

от социалните, културните и религиозните аспекти на обичая, започва разследване... 
 
12:02-12:30ч.  –  “Последният земеделец от Касти” (Швейцария, 2016, Каспер 
Ника, 28’ /  “Stgelas en pocas qua” – Il davos pur da Casti chala per adina” /  “Stgelas 
en pocas qua” – the last farmer from Casti”, Switzerland, 2016, Casper Nicca, 28’) 
Касти е малко планинско село в Шамсерберг с 20 жители. Всички живели в него са 
изкарвали прехраната си от земята и животните, които хранят района, живеещ от 
селското стопанство. Но всичко се променя през 2016 г, когато последният селски 



стопанин – 82-годишният Доминиг Долф, спира да работи. А какво ще стане, когато си 

отиде и последният земеделски производител? Това е съдбата на все повече и повече 
села, дори в Граубюнден. Какво означава това, щом става въпрос за дълбока структурна 
промяна, а не просто за абстрактен въпрос на дискусия? Каспер Ника, който е от 
същото село, се мъчи да намери отговор. 
 

12:30-13:30ч.  –  откриване на изложби / opening ceremony - Exhibitions 
 

13:30-14:19ч.  –  “Лемингът – малкият гигант на Севера” (Швеция, Германия, 
2017, Золтан Тьорьок, 49’ /  “Lemming – the little giant of the North”, Sweden, 
Germany, 2017, Zoltan Török, 49’) 
Те са малки. Те са сприхави. И на всеки четири години тези дребни гризачи се появяват 
в Скандинавските планини в огромни маси. Сякаш отникъде. Запознайте се с 
норвежките леминги – може би най-неразбраните и най-загадъчни животни на 
Скандинавските планини. 

 

14:19-14:38ч.  –  “Когато планините бяха диви” (Албания, Австрия, 2015, Йоханес 
Хофман, 19’ /  “When the Mountains were wild” (Albania, Austria, 2015, Johannes 
Hoffmann, 19’) 
Група от петима приятели – скиори, сноубордисти и филмов оператор, тръгват със своя 
ван да търсят дивата страна на Балканите. Преди да стигнат до крайната си цел – 

планините в Албания, те преминават през райони, където личат следи от войната след 

разпадането на Югославия. 
 
14:38-15:03ч.  –  “Зелените патрули в действие – преместването на опасни 
отпадъци” (Сърбия, 2017, Ружа Хелач, 25’ /  “Zelena patrola na delu - opasan otpad 
na turneji” /  “Green patrol in action - hazardous waste on tour!”, Serbia, 2017, Ruža 
Helać, 25’) 
Излъчването на този документален филм предизвика преместването на опасни 

отпадъци, които поради неправилно съхранение застрашиха живота на жителите на 
град Бела Църква във Войводина. Дружеството, отговорно за управление на опасното 
сметище, загуби лиценза си. Най-важният резултат от дейността на Зелените патрули 

бе, че помогнаха на местните граждански организации да направят проблема достояние 
за широката общественост. 
 
15:04-15:30ч.  –  “Мон Егюий – моя любов” (Франция, 2017, Лоран Крестан, 26’ /  
“Mont Aiguille mon amour”, France,  2017, Laurent Crestan, 26’) 
Мон Егюий (на френски – буквално Игленият връх) със своите 2087 метра височина 
доминира над долината Триев в масива Веркор, Франция. Този варовиков исполин с 
уникална форма стотици години е бил символ на непристъпност и тъкмо поради това е 
бил жадувана цел за търсачите на приключения и силни усещания от много поколения. 
Филмът следва четирима приятели – Тиери, Ален, Валери и Лоран, при опита им да 
изкатерят 250-метровият маршрут по северозападната му стена, споделяйки 

трудностите, съмненията и моментите на радост. 
 

15:30-15:45ч. – почивка / break 
 

15:45-16:28ч.  –  “Женски пътища” (Франция, 2017, Сандра Дюкас, 43’ /  “Voies 
féminines” /  “Women’ s ways”, France, 2017, Sandra Ducasse, 43’) 



Планините през погледа на три жени, на три алпинистки и спортни катерачки – Марион 

Поатвен, Лив Сансо и Мартина Чуфар-Потар. В интервютата с тях откриваме какво 
споделят и какво ги разделя, но преди всичко силата на жените и огромният им 

потенциал.   
 

Специален панел “Дестинация “Мароко” / Special program “Destination Morocco” 
 

16:28-16:54 ч. –  “Духът на Мароко” (Мароко, 2016, Ерик Виеде, 26’ /  “Morocco - 
The Spirit – The South”, Morocco, 2016, Erik Wieder, 26’) 
Тримата приятели Ноумане Лахлоу – рок-звезда и продуцент, Хасан Хакмун – изтъкнат 
изпълнител на гнауа (музикална смесица от африкански, берберски и арабски 

религиозни песнопения и ритми), и Лоран льо Гал – филмов режисьор и продуцент, 
прекосяват Атласките планини до Маракеш, един от най-екзотичните градове в света, в 
който намират вдъхновение музиканти, поети и художници. Хасан Хакмун е роден и 

израснал в него. Това е градът, който го е научил на музиката гнауа, когато е бил едва 
петгодишен. От Маракеш тримата се отправят към африканската перла на брега на 
Атлантическия океан – Есауира, и остров Могадор, където звучат арабски, еврейски и 

френски език. После приятелите, към които се присъединява известният музикант 
Фнаир, се отправят към родината на народа Сах Руи. След това – към големия 
пристанищен град Агадир, където се провежда фестивалът  на берберската култура 
“Тимитар”, оставящ незабравими и неповторими впечатления. 
 

Закопане гостува на Банско / Zakopane in Bansko 

 
16:54-18:00ч. –  “Тадеуш Гоншиеница Гиевонт. Без никакво колебание” (Полша, 
2016, Бартош Шваст, Роберт Жураковски, 66’ /  “Tadeusz Gąsienica Giewont. Bez 
ale” (Polska, 2016, Bartosz Szwast, Robert Żurakowski, 66’) 
Документален филм за Тадеуш Гоншиеница Гиевонт (1915-1999) – изключителен 

човек, знаменит планински спасител, гид, участник в Септемврийската кампания – 

защитата на Полша от агресията на Съветския съюз и Германия през септември 1939 г., 
музикант, а така също великолепен разказвач и актьор. Роден в Закопане, израства сред 
изключителни фигури, като Бартуш Оброхта. Хелена Рой, Карол Шимановски, 

Станислав Гоншиеница Бирцин, Станислав Гоншиеница от Ласа и много други, за 
които също разказва филмът. Той е втори от проекта “Татранската пътека на 
спомените”, чиято цел е възкресяване на паметта за важни и заслужили за Закопане и 

полската планинарска култура фигури. Първи е филмът за Йежи Хайдукиевич. 
 

18:00 - 18:30ч.  – почивка / break 

 

 
Зала на Посетителския информационен център / Visitor`s 

Infromation Center Hall 
  

 
10:00-10:30ч.  – “W” (Канада, 2016, Стивън Швабл, 30’ /  “W”, Canada, 2016, Steven 
Schwabl, 30’) 
Млад човек, дошъл от планината в града, седи в един апартамент, срещу огромно 
рекламно червено “W”, което се върти на върха на реплика на Айфеловата кула, 
поствена върху покрива на една сграда. Човекът е обсебен от това “W” и се опитва да 



проумее защо то е там. Това неочаквано го кара да запита себе си “Кой съм аз?”, “Защо 
съществувам?”. И двата въпроса (на английски “Who am I? Why do I exist?”) започват с 
буквата W. Тъй като идва от планинината, а обкръжението му е от алпинисти, най -

големият сред които е Райнхолд Меснер, мъжът се пита “Какво би направил Райнхолд в 
моята ситуация?”. “Той ще изкачи това W” – си отговаря. И предприема изкачване, 
търсейки паралели със солото на Меснер на Еверест през 1980 г. 
 
10:30-10:54ч.  – “Корени” (Италия, 2015, Феличе Форнабайо, 24’ /  “Radici” /  
“Roots”, Italy, 2015, Felice Fornabaio, 24’) 
Филмът представя фолклорен ритуал, в който древният култ към дърветата се преплита 
с католическата религия. Всяка година по случай Петдесятница (Света Троица, Явление 
на Свети дух на петдесетия ден след Христовото Възкресение) в малкото градче 
Ацетура, в района Базиликата, един дъб и един самодивски чемшир (остролист, джел), 
отсечени в различни гори и ритуално забити в селището, символизират женското и 

мъжкото начало в природата. 
 
10:54-11:24ч.  – “Да преодолееш предизивикателството на небето” (Русия, 2016, 
Константин Колодяжни, 30’ /  “Преодоление: вызов небес”, Россия, 2016, 
Константин Колодяжний, 30’ /  “Overcoming: Sky challenge”, Russia, 2016, 
Konstantin Kolodiazhnyi, 30’) 
Основната цел на филма, изпълнен с адреналин, приключения и човешки очаквания, е 
да покаже колко смели могат да бъдат хората. Негови герои са професионални бейз-
скачачи, парашутисти и просто хора, които имат мечти. 

 
11:24-12:15ч.   – “Мечешко полярно лято” (Германия, 2015, Клаус Шьорих, 52’ /  
“Polar Bear Summer”, Germany, 2015, Klaus Scheurich, 52’) 
Полярните мечки, които са доминиращ вид в Арктика, прекарват по-голяма част от 
живота си на лед и сняг. Но постепенното топене на ледовете ги принуждава да се 
адаптират към температури и към места, където им е трудно да се движат. Съдбата на 
тези великолепни животни е застрашена... 
 

12:15-12:30ч.  – почивка / break 
 

12:30-13:30ч.  – откриване на изложби / Opening ceremony - Exhibitions 
 

13:30-14:22ч.  – “Дивата Ара” (Испания, 2017, Мартин Кампои Гарсия, 52’ /  “Ara 
salvaje”, Spain, 2017, Martín Campoy García, 52’) 
Ара е последната дива река на Пиренеите. Част от тяхната кръвоносна система, от 
тяхното ДНК. Аржентинският търсач на приключения, байкър и филмов реализатор 
Мартин се качва на велосипеда си в затънтеното селце Сан Николас де Бухаруельо. 
Така започва връзката му с реката, планината и хората. На бреговете той се сблъсква с 
не едно спортно предизвикателство. Там намира нови приятели. Там се влюбва в 
жената на живота си – днес негов партньор в приключенията, и създава семейство в 
Болтена. Всичко това – на бреговете на Ара. Последната дива река в Пиренеите. 
“Дивата Ара” е не само филм за планинското колоездене, но и за хората, обитаващи 

тези планини и за борбата им да оцелеят. И за сбъдването на мечтата на един човек, 
който общува със света, яхнал велосипеда си. 

 
14:22-15:30ч. –  “Елбрус” (Франция, 2017, Лоран Жаме, 68’ /  “Elbrus”, France, 2017, 
Laurent Jamet, 68’) 



Ще отидем в Северен Кавказ и ще се изкачим на легендарния Елбрус (5642 м) – най-

високият в Европа. Ще придружаваме скиорите Тибо Дюшосал и Люка Швиейковски, 

които често посещават Русия в търсене на нови склонове за спускания и пребивават в 
тази натоварена с история планина, която никога не им спестява изненади... 

 

15:30 - 15:45ч.  –  почивка / break 
 

15:45-16:38ч.  –  “Пемба се завръща в Голи” (Испания, 2017, Хосеп Перес, 53’ /  “La 
Pemba torna a Goli” /  “Pemba returns to Goli”, Spain, 2017, Josep Perez, 53’) 
Пемба е от племето на шерпите, известно в цял свят с работата си за западните 
алпинисти при изкачванията им на най-високите върхове. Но Пемба не е изкачила нито 
един връх. Тя е народна певица, която напуска страната си през 90-те години на ХХ 

век, по време на гражданската война, и започва нов живот със семейството си в 
Каталуня, Испания. Двадесет години по-късно тя решава да се върне в родното си 

място Голи – малко селце в самото сърце на Хималаите, напълно изолирано от 
останалия свят и от прогреса, за да организира концерт и да преоткрие това кътче от 
рая, където е израснала. По време на своето пътуване тя ще ни покаже живота в едно от 
най-митичните места на Земята чрез разказите на десетима души – земеделец, монах, 

учител, шаман, планински водач и т. н. 

 
16:38-16:47ч.  –  “Всички пътища водят към Шотландия” (Великобритания, 2015, 
Мат Пикрофт, 9’ /  “All roads lead to Scotland” (United Kingdom, 2015, Matt Pycroft, 
9’) 
Противоположностите се привличат. Това е най-точното определение за катерачното 
партньорство между Ник Бълък и Тим Нийл. Една зима те се срещат в планините на 
Шотландия и оттогава винаги се завръщат там през този сезон. Зимното катерене в 
Шотландия невинаги носи пълно удовлетворение, но перспективата да изкатерят някой 

новопоявил се уникален леден маршрут е неустомо предизвикателство за двамата. 
 
16:47-17:28ч.  –  “В полет” (Италия, 2016, Джулио Вениер, 41’ /  “Assetto di Volo” /  
“Flight Attitude”, Italy, 2016, Giulio Venier, 41’) 
Има места и ситуации, в които хората с увреждания не усещат своите недъзи, а 
страховете и съмненията, ограничаващи живота, отиват на заден план. Това е филм за 
надеждите, стремежите и желанието за свобода и за пълноценно съществуване, 
присъщи на младите хора, които им осигуряват заниманията с екстремни спортове и 

конкретно с летене. 
 
17:28-18:00ч.  –  “Изменчиви мечти” (Великобритания, 2016, Крис Прескот, 32’ /  
“Shifting Dreams” (United Kingdom, 2016, Chris Prescott, 32’) 
Каролин Чиавалдини, спортна катерачка със световна слава, се изправя пред 

предизвикателството на тура на Арно Пти (“Voie Petit”) на Гран Капюсен в района на 
Монблан. Това е и възможност за поглед към историята на опитите за изкачване по 
един от най-трудните маршрути в Европа. 
 

18:00-18:30ч.  –  почивка / break 
 

Голяма зала / Big Hall 
 

 



18:30-19:15ч.  –  Официално откриване на Банскофилмфест’ 2017 / Opening 
ceremony of Banskofilmfest`2017  
Програма с участието на фолклорни групи от побратимените градове Закопане и 

Банско /  Folk music program from Bansko and Zakopane 

 

19:15-19:40ч.  –  “Трикуни и плетено конопено въже” (Канада, 2017, Грег 
Грандсън, 25’ /  “Hobnails and hemp rope”, Canada, 2017, Greg Gransden, 25’) 
Филмът разказва историята на четирима алпинисти, които правят възстановка на 
изкачването по Бугабуу Спайър в планинската верига Пърсел, на 50 км от Брискоу в 
Британска Колумбия, осъществено през 1916 г. под ръководството на легендарния 
планински водач Конрад Кейн. Стремейки се към историческа точност и достоверност, 
четиримата участници в експедицията – Брайън Томпсън, Робер льо Лен Блан, Гари 

Рейс и Наталия Даналачи, използват само алпийско оборудване от началото на миналия 
век. То включва дървени клинове за лед, конопени въжета, обувки с трикуни, 

брезентови палатки, вълнени дрехи. Дори храната им е същата, както преди 100 г. – 

например сушеното козе месо. “Причините да реализираме този проект са много, но 
главната е, че наистина искахме да се почувстваме както преди 100 години” – казва 
организаторът на начинанието Брайън Томпсън. 

 
19:40-19:48ч.  –  “Потайности” (САЩ, 2015, Скип Армстронг, 8’ /  “The mysteries” 
(USA, 2015, Skip Armstrong, 8’) 
Импулсът идва, когато Кристъл Райт вижда от птичи поглед реещи се над пустинния 
пейзаж B. A. S. E.-скачачи. И това кара нея, приключенския фотограф, да търси ново 
поле за изява. Което скоро се превръща в мания. 
 
19:50-21:20ч.  –  “Полуостровът Митре” (Аржентина, 2016, Хулиан и Хоакин 
Асулаи, 90’ /  “Peninsula Mitre”, Argentina, 2016, Julian & Joaquin Azulay, 90’) 
Разказ за 53-дневна пешеходна експедиция в най-източната част на остров Огнена Земя 
с 35-килограмови раници на гърба, по безлюдни и девствени терени. Участниците в нея 
искат да сърфират по вълните край фара на нос Сан Диего, където не е плавал никой 

преди тях. За да стигнат до това място, те трябва да преодолеят труден път. 
Документирайки видяното, решават да отправят екологично послание към всички за 
най-обикновен природосъобразен живот, изразено с думите “Peninsula Mitre forever!” 

(“Полуостров Митре завинаги!”). 

 

 

23 ноември, четвъртък / 23 Nov, Thursday 
 

Тържествена зала / Turzestvena Hall  
 

 
10:00-10:11ч.  –  “Средните земи – Вал Гранде” (Италия, 2015, Марко Тесаро, 11’ /  
“Terre di mezzo – Val Grande” /  “Middle lands – Val Grande”, Italy, 2015, Marco 
Tessaro, 11’) 
Едно изследване на населените места, системата за комуникации чрез магарешки 

пътеки и местата за лятна паша на добитъка в националния парк “Вал Гранде” – в 
контекста на проекта “От места за препитание към пустош – екомузеи в провинцията 
Вербано-Кузио-Осола”. 



10:11-10:35ч.  –  “Над тесните улички, под небето” (САЩ, Бразилия, 2014, 
Доминик, Гил, 24’ /  “Above the alley, beneath the sky” (USA, Brazil, 2014, Dominic 
Gil, 24’) 
В сърцето на плажовете на Рио де Жанейро, сред градския пейзаж и кварталите с 
бидонвили, се издигат гранитни монолити, които предлагат едни от най-добрите 
условия за скално катерене в градски условия (urban climbing) в света. Камерата следва 
инструктора Андрю Ленц, който напътства двама младежи, за които тези занимания са 
възможност за разширяване на хоризонта и са алтернатива на изпълнения им с несгоди 

живот. 
 
10:35-11:39ч.  –  “Сбъднати мечти” (Швейцария, 2015, Стефан Шафтер, 64’ /  “Les 
faiseurs de rêves” / “Dream makers” (Switzerland, 2015, Stéphane Schaffter, 64’) 
Трима приятели – Лирис, Арно и Валериан, съответно 20, 19 и 18 г., си организират 
среща в хижата “Каро”, стопанисвана от Женевската секция на Швейцарския алпийски 

клуб. Това е част от подготовката им и нещо като “бойно кръщение” преди 

експедицията в Занскар, в източната част на индийския щат Джаму и Кашмир, която е 
истински скок напред в развитието им като планинари и сбъдване на мечтите им. 

 
11:40-12:30ч.  –  “Малко планинско село” (Холандия, 2017, Рол Вилемс, 50’ /  “Het 
Bergdorpje” /  “The little Mountain village”, Netherlands, 2017, Roel Willems, 50’) 
Филм за най-високо разположеното селище в Ниската Земя (Нидерландия) – Вийлен. 

Типично село в Лимбург, което все пак успява да се отличи от останалите. Докато 
други села с мъка оцеляват в трудни времена, Вийлен успява да се справи дори по 
време на икономическата криза. Този успех обаче има и обратна страна, защото 
животът става все по-забързан и все по-напрегнат. 
 

12:30-13:00 – почивка / break  
 

13:00-13:53ч.  –  “Монвизо, моя любов” (Италия, 2016, Фабио Джаноти, 53’ /  
“Monviso Mon Amour”, Italy, 2016, Fabio Gianotti, 53’)  
На 22 юли 1975 г. Нино Виале, ски-инструктор от Лимоне в областта Пиемонт, прави 

спускане със ски по северната стена на Монвизо (Монте Визо, 3841 м) в Котските 
Алпи, след като се изкачва до върха по т. нар. Кулоар на Куулидж заедно със своя 
приятел Клаудио Бодроне. Четиридесет години по-късно пет млади момчета решават да 
повторят това постижение. Успяват при тежки условия – много сняг и лавинна 
опасност. Но след края на приключението имат възможност да се срещнат с 
легендарните си предшественици Нино Виале и Стефано де Бенедети. 

 
13:53-14:20ч. –  “Когато водата иска да ни каже нещо” (Гърция, 2016, Аргириос Г. 
Дагкилас, 27’ /  “When water wants tо speak us”, Greece, 2016, Argyrios G. Dagkilas, 
27’)  
Това е играта на водата с човека... 
 
14:20-14:47ч.  –  “Двор на Уна – не сме за продан” (Сърбия, Хърватска, 2017, Ружа 
Хелач, 27’ /  “Dvor na Uni - Nismo na prodaju” /  “Dvor on Una – We are not for sale”, 
Serbia, Croatia, 2017, Ruža Helać, 27’) 
В Двор на Уна от хърватската страна на границата и в Нови Град, от страната на Босна 
и Херцеговина, хората вече 15 години се страхуват от появата на жълт облак на 
радиоактивност над тях. Всъщност, това са страховете на всички, които живеят по 
течението на река Уна, в района на едноименния национален парк. Просто това са 



страховете на хората, които ценят и обичат чистата вода, чистия въздух и красивата 
природа.  
 

14:47-15:30ч.  –  “Сами с вълци” (Русия, 2017, Васили Сарана, 43’ /  “Alone with 
Wolves”, Russia, 2017, Vasiliy Sarana, 43’) 
Двама зоолози прекарват девет месеца на платото Путорана – планински район в 
северозападния край на Централносибирското плато, на юг от полуостров Таймир. Това 
е истинското царство на вълците. Ще могат ли двамата изследователи да видят 
предпазливите, интелигентни и потайни господари на тези крайно негостоприемни за 
човека земи? Ще могат ли да разсеят мита за кръвожадните убийци? Търсенето на 
вълците и техните следи си е чист хазарт... 
 

15:30-15:50 – почивка / break 
 

15:50-15:58ч.  –  “Уруча-2 – Бугабуу” (Канада, Бразилия, 2017, Ерик Григоровски, 
8’ /  “Uruca II - Bugaboos Edition”, Canada, Brazil, 2017, Erick Grigorovski. 8’) 
Уго и Фелипиньо се завръщат на стената (всъщност една отдалечена кула сред 
ледници), за да се справят с всички предизвикателства на алпийско катерене – мокра 
или замръзнала скала, лоша комуникация помежду им, вътрешни демони, говорещи 

глупости, постоянно променящо се време... 
 
16:00-16:30ч.  –  “Мечти без граници” (България, 2017, Людмил Гигов, 30’ /  
“Dreams without limits”, Bulgaria, 2017, Lyudmil Gigov, 30’) 
Пътуването винаги е било приключение. А ако е в планината, е още по-вълнуващо. 
Това е филм за изключителната сила и готовност на децата в неравностойно положение 
да докоснат красотата на планината и да я изследват. Филмът следва техния път и 

прекрасните приключения, които преживяват по време на спортния лагер “Рила-
Самоков” по екопътеката “Бели Искър”, на връх Ястребец, в местността Меча поляна, 
край брега на язовир “Искър”, в крепостта Цари Мали Град. 

 

Специален панел „Дестинация Мароко” / Special  program “Destination Morocco” 

 
16:30-16:55ч.  –  “Мароко – северната врата на Африка” (Мароко, 2016, 25’ /  
“Morocco - Gateway to Africa - The North”, Morocco, 2016, 25’) 
Трима приятели: Ноумане Лахлоу – рок-звезда и продуцент, Хасан Хакмун – изтъкнат 
изпълнител на гнауа (музикална смесица от африкански, берберски и арабски 

религиозни песнопения и ритми), и Лоран льо Гал – филмов режисьор и продуцент, се 
срещат в Касабланка и предприемат пътуване нашир и надлъж през Мароко, търсейки 

преживявания и впечатления от първа ръка. 
 

Закопане гостува на Банско / Zakopane in Bansko 

 
16:55-18:00ч.  –  “Лекари в планината” (Полша, 2017, Йежи Порембски, 65’ /  
“Lekarze w górach” /  “Mountain Medics”, Polska, 2017, Jerzy Porębski, 65’) 
В спасителните акции в Татрите винаги са участвали и участват лекари. Това се отнася 
и за всички големи полски експедиции. Лекарите и техните пациенти имат много 
истории за разказване – за контузии, хипотермия, измръзвания, височинна болест, 
импровизирани полеви болници. Това е филм за лекарите в планината – някога и днес. 
 

18:00 - 18:30 – почивка / break  



 

 

  

Зала на Посетителския информационен център / Visitor`s 
Infromation Center Hall 

  
 

10:00-10:27ч.  –  “Долината Тарфала” (Финландия, Германия, 2016, Йоханес 
Йостергаард, 27’ /  “Tarfala”, Finland, Germany, 2016, Johannes Östergård, 27’) 
На север от Северния полярен кръг, в Кебнекайсе – най-високата планина на Швеция, 
един възрастен господин стопанисва малка хижа, която е винаги отворена и винаги 

предлага гостоприемство. Докато върши всекидневната си работа, той размишлява 
върху самотата, на която се е самообрекъл, и за смисъла на живота... 
 
10:27-11:21ч.  –  “Диалози от блатото” (Холандия, 2015, Илдико Зонго Плаяс, 54’ /  
“Dialoguri de baltă” /  “Swamp Dialogues”, Netherlands, 2015, Ildikó Zonga Plájás, 54’) 
Делтата на Дунав в Румъния – “Последното европейско светилище”, е част от 
световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Там се полагат големи 

грижи за опазване на билогичното разнообразие, но твърде малко внимание се обръща 
на местните общности. Специалистите твърдят, че блатата имат травматично влияние 
върху хората, които ги обитават. Но наистина ли е виновна Природата? Филмът се 
опира на задълбочени изследвания в биосферния резерват “Делтата на Дунав” и 

представлява онагледяване на сериозен антропологичен анализ. 
 
11:21-12:06ч.  –  “Крисп” (Италия, 2016, Филипо Салвиони, 45’ /  “Crisp”, Italy, 
2016, Filippo Salvioni, 45’) 
Това е историята на Аузилия Висарини и Себастиано Фаваро по време на тяхното 
невероятно приключение в Аляска през една мразовита зима.  
 

Закопане гостува на Банско / Zakopane in Bansko 

 

12:06-12:36ч.  –  “По маршрута с Бирцин” (Полша, 2017, Йежи Порембски, 30’ /  
“Na szlaku z Byrcynem” /  „On the trail with Byrcyn“, Polska, 2017, Jerzy Porębski, 
30’) 
Тази история представя легендите на Доброволната спасителна служба в Татрите 
(ТОПР). Три поколения, за които Спасителната служба, чиито създатели са, е смисъл на 
живота им. Ценностите, които семейство Бирцин изповядва, се подчертават от 
сегашния шеф на ТОПР Ян Кшищоф, от Хенрик Крул-Ленговски, Ян Гоншиеница-Рой, 

от Войчиех Шатковски. А Кажимиеж Гоншиеница-Бирцин, чрез многобройни анекдоти 

и случки, създава характерните за него атмосфера и настроение. 
 
12:36-12:51ч.  –  “Антон Крупичка – предназначението” (Италия, 2017, Дамяно 
Левати, 15’ /  “Anton Krupicka – Purpose”, Italy, 2017, Damiano Levati, 15’) 
Всяка сутрин, ставайки от сън, Антон, търси осмисляне на своя ден. Крачейки сред 
природата, той търси хармония, която превръща живота в низ от положителни емоции. 

 

12:50 - 13:30ч.  –  почивка / break 
 



13:30-13:56ч.  –  “Ловът на лисици - който не го прави, не може да го разбере” 
(Швейцария, 2016, Бертила Джиоси, 26’ /  “Quel che fa buc quei, sa buc capir” – a la 
chatscha da vulps”, Switzerland, 2016, Bertilla Giossi, 26’) 
Късно вечер. Стаята е уютно топла, но той взима оръжието и излиза в нощта, за да 
отиде до поста и да чака. Норберт Винценс от Зедрун е ловец от 50 години. За Банадет 
Балтермия от Залуф това е първата година. Постът му е малка колиба. Старият ловец 

стреля от конюшнята. Ловът изисква не само търпение, но и издръжливост. Всяка вечер 
трябва да се поставя примамка. А щом лисицата е убита, трябва да се одере кожата й – 

нещо, което не е за всеки. Въпреки всичко двамата ловци са много въодушевени. Това е 
страст, която не всеки може да си представи. 

 
13:56-14:11ч.  –  “В очакване да спре вятърът” (Украйна, 2016, Стела 
Шабльовская, 15’ /  “Чекати вітру” /  “Whistle for a wind”, Ukraine, 2016, Stella 
Shabliovska, 15’) 
Метеорологичната станция е последното място, където човек може да си отдъхне преди 

изкачването над 5000 метра. А когато времето е лошо, тя се превръща в пространство, 
където може само да чака... Филмът е заснет на връх Казбек (5047 м) в Грузия. 
 
14:11-14:48ч.  –  “Хумла” (Испания, 2016, Микел Сарасола, 37’ /  “Humla”, Spain, 
2016, Mikel Sarasola, 37’) 
Четирима каякари се изправят срещу Хумла Карнали – една от най-дългите и най-

мощните реки в Непал и една от най-впечатляващите в света. 400-те километра по нея 
са нещо повече от екстремно плаване. Те са докосване до изолирани от света места, в 
които времето сякаш е спряло, и до действителност, която е едновременно и враждебна, 
и приятелска. 
 
14:48-15:30ч.  –  “Експедицията “Юкон” – 50 години по-късно” (Канада, 2017, Глен 
Крауфорд, 42’ /  “Expedition Yukon - 50 Years Later”, Canada, 2017, Glen Crawford, 
42’) 
През 1967 г., за да отбележaт стогодишнината от създаването на Канада, Канадският 
алпийски клуб и властите на провинцията Юкон организират експедиция в планините 
Сейнт Илайъс (с най-високи върхове Маунт Логън, 5966 м, и Сейнт Илайъс, 5489 м). Тя 
включва над 250 алпинисти и е най-голямото начинание от този род в историята на 
световния алпинизъм. Филмът ни връща към събитията с 50-годишна давност и ни 

доближава към преживяното от учaстниците при докосването им до красотата и 

величието на планинския свят. 
 

15:30 – 15:45ч.  – почивка / break 

 
15:45-15:55ч.  –  “Визионерът” (Испания, 2016, Хавиер Сабала Агиресабал, 10’ /  
“El Imaginador” /  “The visionary”, Spain, 2016, Xabier Zabala Agirrezabal, 10’) 
Ако някой познава пейзажите на Страната на баските и на Пиренеите като дланта на 
ръката си, това е Санти Янис. Кариерата му е осигурила много образи и поводи за 
размисъл върху философията на живота, осмислен от неговите две страсти – планината 
и фотографията. 
 
15:55-17:14ч.  –  “Дрокпа” (САЩ, Китай, 2016, Ян Чун Су, 79’ /  “Drokpa”, USA, 
China, 2016, Yan Chun Su, 79’) 
Заснет на високото плато в Източен Тибет, филмът е интимен портрет на голямо 
семейство номади, чийто живот е на прага на необратима промяна. 



 
17:14-17:19ч.  –  “Последното изкачване” (Италия, 2017, Франческо Бонато, 5’ /  
“L’ ultima risalita” /  “The last life”, Italy, 2017, Francesco Bonato, 5’) 
През 2015 г. започва проверка на състоянието на първата високоскоростна въжена 
линия, водеща към върха Форчела Стауниес (2932 м), масива Монте Кристало, в самото 
сърце на Доломитите. Година по-късно е установено, че историческият кабинков лифт, 
построен през 1956 г., във връзка със зимните олимпийски игри в Кортина д’ Ампецо, 
трябва да бъде окончателно спрян. Но да не се забравя неговата историческа роля. 
 

Закопане гостува на Банско / Zakopane in Bansko 

 
17:19-18:00ч.  –  “Йежи Хайдукиевич - планинарят” (Полша, 2015, Бартош Шваст, 
Роберт Жураковски, 41’ /  „Jerzy Hajdukiewicz, człowiek gór”  / “Jerzy Hajdukiewicz, 
Man of the Mountains”, Polska, 2015, Bartosz Szwast, Robert Żurakowski, 41’) 
Документалният филм на Бартош Шваст и Роберт Жураковски, посветен на лекаря, 
спасителя, войника, но преди всичко на забележителния алпинист д-р Йежи 

Хайдукиевич, е първи от цикъла, който има за цел да възкреси спомена за важни за 
Закопане и полската планинарска култура личности. Главният герой е една от най-

знаменитите фигури в историята на полския алпинизъм и хималаизъм, лекар на 
швейцарската експедиция под ръководството на Макс Айзелин, която през 1960 г. 
прави първото изкачване на Дхаулагири (8167 м). 

 

 

Нощно кино / Night Cinema 
Зала на хотел “Гардения” / Hotel “Gardenia” Hall 

 

 
22:30-23:34ч.  –  “Какво ще стане, ако ви кажат, че можете” (Испания, 2017, 
Хавиер Алваро, 64’ /  “¿Y si te dijeran que puedes?” /  “What if you were told you 
can?”, Spain, 2017, Javier Alvaro, 64’) – английски субтитри / English subtitles 
Серхио, Беа, Гонсало, Емилио и Фернандо са от различни поколения. Предпочитанията 
и интересите им също са различни. Въпреки усилията им обществото ги поставя под 

общ знаменател – хора с психични отклонения. Петимата герои на филма, страдащи от 
шизофрения и без предишен опит в областта на екстремните спортове, решават да се 
присъединят към едни от най-добрите испански алпинисти и да реализират най-

големия проект в живота си – битката с предубежденията на обществото спрямо хората 
с психични заболявания. В рамките му, в продължение на няколко седмици, те трябва 
да се справят с различни предзвикателства, като via ferrati, катерене по скалните кули 

Малос де Риглос, рафтинг и полет с балон, пълен с горещ въздух, които трябва да ги 

подготвят за финалното изпитание – изкачването по по южната стена на върха Наранхо 
де Булнес. То трябва да промени техния подход към живота и обществените нагласи 

към хората като тях. 

 
23:34-00:54ч.   –  “Бялата тъмнина” (Чили, 2016, Хуан Елгета, 80’ /  “Blanca 
Oscuridad” /  “White darkness”, Chile, 2016, Juan Elgueta, 80’) 
Този филм е резултат на петгодишни проучвания и е опит за хвърляне на светлина 
върху трагедията, която се случва на 18 май 2005 г., на около 1400 метра, на склоновете 
на вулкана Антуко (2979 м) в Чилийските Анди, района Био Био. В резултат на 
измръзване загиват 45 млади войници. Но една от главните причини е явлението 
whiteout – т. нар. бяла тъмнина, пълната неразличимост на релефа поради 



специфичните атмосферни условия в полярните области, която води до голямо 
психическо натоварване. 
 

 

 
24 ноември, петък /  24 Nov, Friday 

 
Тържествена зала / Turzestvena Hall  

 
 

 
10:00-10:16ч.  –  “Свиренето идва отдалеч” (Турция, 2016, Бурак Доган, 16’ /  
“Işıklık” /  “A Whistle Comes From Far Away”, Turkey, 2016, Burak Doğan, 16’) 
Кушкьой, чието име означава “Птичето село”, се намира в областта Чанакчи на 
провинцията Гиресун, Североизточна Турция. Векове наред неговите обитатели и 

хората от околността общуват помежду си с подсвирвания. За съжаление този обичай, 

който е своеобразен език, започва да изчезва. Филмът показва как чичо Орхан – един от 
местните жители, се опитва да съхрани вековната традиция и да я предаде на 
тамошните деца. 
 
10:16-10:34ч.  –  “След края на света” (България, 2017, Живко Константинов, 18’ /  
“After the end of the world”, Bulgaria, 2017, Zhivko Konstantinov, 18’)  
Пътешествие към края на света. Една история за Антарктика – за проучванията, 
откритията и за силата на човешкия дух. Да тръгваме! Продуцент: Мария Цекова 
 
10:34-10:37ч.  –  “Усещане за чудо” (Франция, 2017, Матийо льо Ле, 3’ /  “A Sense of 
Wonder”, France, 2017, Mathieu Le Lay, 3’) 
Дълбока тишина поглъща всеки звук. Царството на скалите се издига величествено към 

небесата и е призив към душата на скиталеца. “Усещане за чудо” е стих за чудото на 
Доломитите. 
 
10:37-11:36ч.  –  “Свещената (не)свещена река” (САЩ, Индия, 2016, Джейк 
Нортън, Пийт Макбрайд, 59’ /  “Holy unholy river”, USA, India, 2016, Jake Norton, 
Pete McBride, 59’) 
Филмът разказва за най-обожествяваната и най-почитаната река – великата Ганг. През 
2013 г. режисьорите на филма преминават разстоянието от изворите до вливането й в 
Индийския океан. Те преодоляват близо 5500 метра денивелация и 1550 мили 

разстояние, документирайки красотата и проблемите й. Тя е почитана от над 1 милиард 

души, от нея зависи животът на 500 милиона човешки същества. Тя е източник на 
живот и вдъхновение, но и на смърт, замърсяване и трагедии... Реката е преградена на 
16 места за нуждите на електродобива. В строеж са нови 14 баража. В нея се изливат 
тонове промишлени и битови отпадъци, докато милиони хора всеки ден правят 
ритуални къпания във водите (Ганга Джал) на Ма Ганга – Мама Ганга.  
 

11:40 - 11:55ч.  – почивка / break 
 



11:55 – 12:16ч.  –  “Изглед от планината” (Индия, Великобритания, 2016, Рос 
Харисън, Ваибхав Каул, 21’ /  “Facing the Mountain” (India, United Kingdom, 2016, 
Ross Harrison, Vaibhav Kaul, 21’) 
През 2013 г. ужасна буря в Северна Индия освен всички други поражения предизвиква 
наводнение на манастира в Кедарнатх – един от най-важните индуистки храмове в 
Индия, и причинява смъртта на няколко стотин души. Във филма оцелелите от 
страшното бедствие разказват как животът бавно се връща в засегнатите райони. 

 
12:16-12:27ч.  –  “Flow” (Германия, 2016, Кристиан Шмидт, 11’ /  “Flow”, Germany, 
2016, Christian Schmidt, 11’) 
С понятието “flow” (поток), въведено от американския професор по психилогия от 
унгарски произход Михай Чиксентмихай, се обозначава състоянието, при което човек 
напълно се слива със своята работа или със своите занимания и не усеща нито времето, 
нито самия себе си, а вместо умора изпитва постоянен прилив на енергия. Тогава е 
абсолютно фокусиран върху това, което прави и поради това – изключително 
ефективен. Именно постигането на това състояние е цел на Харалд Филип (официален 

гост на Банскофилмфест през 2015 г.), когато яхва велосипеда си и прави своите 
главозамайващи спускания по места, които други преодоляват единствено с... катерене. 
 
12:27-12:48ч.  –  “Изображенията на пустошта” (Аржентина, 2016, Рубен Гусман, 
21’ /  “Imágenes de ningún lugar” /  “Images of Nowhere”, Argentina, 2016, Ruben 
Guzman, 21’) 
Филмово есе, съдържащо архивни кинокадри и фотографии, миниатюри, рисунки и 

поредица с цитати на различни автори – от Райнер Мария Рилке до Раул Руис, което ни 

въвежда в творчеството на легендарния немски фотограф и алпинист Ернст Щандхардт, 
който за първи път снима Серо Торе, Фицрой и още много върхове в Патагония. 
 
12:48-13:40ч.  –  “Надпреварата “80 км Монблан” отвътре” (Франция, 2016, Уилям 
Мерму, 52’ /  “Inside - 80km du Mont-Blanc”, France, 2016, William Mermoud, 52’) 
Бягането “80 километра Монблан” е легендарна надревара в долината на Шамони. 

Участниците в него трябва да преодолеят 82-километрова дистанция и 6000 метра 
положителна денивелация. И професионалисти, и любители с нетърпение очакват деня 
на нейното провеждане. Чрез разказите на голяма и разнородна група участници 

филмът ни показва “отвътре” атмосферата и драматургията на състезанието. 
 

13:40  - 14:00ч.  – почивка / break 

 

14:00-14:02ч.  -  “Вратата спираше забравата” (Иран, 2017, Теймур Хадери, 2’ /  
“Dari Lola Shode be Faramoshi” /  “A door hinged to oblivion”, Iran, 2017, Teymour 
Ghaderi, 2’) 
Филмова миниатюра за тъжната действителност в едно обезлюдено планинско село... 
 
14:02-15:15ч.  –  “Дхаулагири, изкачването на Бялата планина” (Аржентина, 2016, 
Кристиан Арбарук, Гилермо Глас, 73’ /  “Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca” /  
“Dhaulagiri, ascent to the White Mountain”, Argentina, 2016, Cristian Harbaruk, 
Guillermo Glass, 73’) 
Четирима аржентински приятели – Гилермо, Кристиан, Себастиан и Дарио, решават да 
направят документален филм, разказващ за изкачването им на Дхаулагири (8167 м). В 

хода му Дарио умира по време на солов опит за стигане до върха. След края на 
начинанието Гилермо започва да заснема второто пътуване на спътниците си по 



маршрута на експедицията, опитвайки се да намери отговори на въпросите, които го 
измъчват от деня на фаталния инцидент. 
 

15:15 – 15:25 – почивка / break 

 
15:25-15:39ч.  –  “Царството на вулканите” (Австрия, 2017, Флориан Алберт, 14’ /  
“The Volcanic Kingdom”, Austria, 2017, Florian Albert, 14’) 
Две седмици Дарян, Фло и Маню се спускат по ледените кулоари в Царството на 
вулканите – Исландия, а вечерите прекарват в най-големия кемпър на острова. Всеки 

ден се сблъскват със зашеметяващите светлини и багри на Севера, с линии за каране, 
които завършват на самия бряг на морето, с пронизващ вятър по била и стени, с 
уникални хора и с проблеми в отношенията между чайки и...  дронове с кинокамери. С 

една дума – преживяват едно много специално приключение. 
 

Специален панел „Дестинация “Мароко” / Special  program “Destination Morocco” 

 

15:39-16:05ч.  –  “Сърцето на Мароко” (Мароко, 2016, Ерик Виеде, 26’ /  “Morocco - 
The Heart of Morocco - The Middle”, Morocco, 2016, Erik Wieder, 26’) 
Тримата приятели Ноумане Лахлоу – рок-звезда и продуцент, Хасан Хакмун – изтъкнат 
изпълнител на гнауа (музикална смесица от африкански, берберски и арабски 

религиозни песнопения и ритми), и Лоран льо Гал – филмов режисьор и продуцент, 
продължават пътешествието си през невероятната столица на страната Фес, Ханифра и 

Мерзуга в пустинята Сахара. Маракеш ги поразява с чар и елегантност. Заедно с 
пейзажите се сменят и хората. Пътешествието завършва в крайбрежния град Есауира с 
концерт на гнауа, изнесен от Хасан Хакмун и други известни марокански изпълнители. 

Потапянето в изключителното богатата и разнообразна култура е пълно. 
 

Закопане гостува на Банско / Zakopnane in Bansko 

 
16:05-17:00ч.  –  “Пьотр Малиновски. 33, обади се...” (Полша 2017, Роберт 
Жураковски, Бартош Шваст, 55’ /  “Piotr Malinowski. 33 zgłoś się...” /  “Piotr 
Malinowski. 33 come in...”, Poland, 2017, Robert Żurakowski, Bartosz Szwast, 55’) 
Документален филм от цикъла “Татранската пътека на спомените”, който има за цел да 
възкреси и да запази спомена за важни за Закопане, Татрите и Подхале личности. Пьотр 
Малиновски е една от най-ярките фигури в полското планинско спасяване. Човек, 
който не се поддава на сивата комунистическа действителност, борейки се срещу нея с 
начина, по който се облича, с любимия си блус, с който поздравява слушателите на 
авторското си предаване по радио “Алекс”, а така също с такива действия, като 
връщането в планинското спасяване в Татрите на традиционните структури на 
Татранската доброволна спасителна служба, на която е началник. Това е разказ за 
страстта на Пьотр Малиновски към планините, със които общува не само като 
планински спасител, но и като забележителен алпинист, хималаист и ски-алпинист, 
автор на първото зимно изкачване по западната стена на Пти Дрю във Френските Алпи, 

специалист по екстремни спускания със ски. 

 

 

 
Зала на Посетителския информационен център / Visitor`s 

Infromation Center Hall 



  
 

10:00-10:24ч.  –  “Забравих себе си някъде” (Испания, 2016, Икер Елориета, 24’ /  “I 
forgot myself somewhere” (Spain, 2016, Iker Elorrieta, 24’) 
Две жени от пакистанската провинция Балтистан ще се опитат да свържат усилията си 

за културен и материален напредък с действителността, която ги кара да забравят себе 
си, грижейки се за домовете и семействата си и работейки в наистина екстремни 

условия. 
 
10:24-11:09ч.  –  “Майка” (Полша, 2017, Войтек Козакиевич, 45’ /  “Mama” /  
“Mum”, Polska, 2017, Wojtek Kozakiewicz, 45’) 
Много занимаващи се със спорт жени се изправят пред избора: да създадат семейство 
или да останат верни на своята страст? “Преди всичко съм майка, но без катеренето не 
бих била тази, която съм. Бих била някаква съвсем друга личност” – казва Кинга 
Очиепка-Гжегулска. Имайки две деца, тя не се отказва от увлечението си и решава да 
си върне спортната форма. Това е откровен разказ на една от най-ярките и най-важните 
фигури в историята на полското спортно катерене. 
 
11:10-11:20ч.  –  “Маратон на Юнгфрау” (Германия, 2016, Йохен Шмол, 10’ /  
“Jungfrau Marathon”, Germany, 2016, Jochen Schmoll, 10’) 
Не, в този къс, но изключително динамичен филм не става дума за прочутото 
едноименно планинско бягане, а за преодоляването на над 3200 метра положителна 
денивелация при изкачването на Юнгфрау (4156 м) от Рогер Шели и Давид Хефти по 
уникален маршрут, който обединява всички разновидности на алпинизма и буквално 
започва от вратите на домовете им.  

 
11:20-12:00 ч. –  “Project BIG ICE: Patagonia” – първа фаза” (България, 2017, 
Бранислав Бранков, 40’ /  “Project BIG ICE: Patagonia - phase one”, Bulgaria, 2017, 
Branislav Brankov, 40’) 
През април 2017 г. българските изследователи Бранислав Бранков и Кирил Трифонов 
пътуват до Южна Патагония, за да проучат и да се подготвят за прекосяване по цялата 
дължина на Иело Континентал – най-трудното и технично ледено поле на планетата. 
Южната ледена шапка на Патагония представлява над 400 км непрекъснат лед и е 
второто най-голямо ледено поле извън полярните области. Границите му се простират 
между масивите Серо Торе и Фицрой на изток и Тихия океан на запад. Характерът на 
тамошната природа прави невъзможно съществуването на какъвто и да било живот 
върху леда. По време на престоя си върху леденото поле екипът на “Project Big Ice: 

Patagonia” се сблъсква с тежки физически и психологически предизвикателства и 

сериозни неконтролируеми опасности... Един филм за преживяванията в края на света, 
където оцеляването зависи изцяло от правилността на взиманите решения и 

предприеманите действия...  
Среща с авторите на филма Бранислав Бранков и Кирил Трифонов.  

 

12:00 - 12:10ч.  – почивка / break 
 

12:10-12:30ч.  –  “Я Мас – снежните номади в Гърция” (Австрия, 2017, Марко 
Фройденрайх, 20’ /  “Ya Mas – Snowmads in Greece”, Austria, 2017, Marco 
Freudenreich, 20’) 
Пътуването на снежните номади продължава. През януари 2017 г., в разгара на “зимата 
на века”, Фабиан Ленч и неговите приятели отново поемат на път със своя специален 



камион – този път към Гърция. Там те набелязват и се спускат със ски по нови и 

зрелищни линии в райони, които все още ги няма върху картата на световния 
фрийрайд. Филмът разказва за каране по девствен сняг в Парнас, за сърф на остров 
Крит и за нови линии на спускане от Хелмос в околностите на Калаврита до Олимп. 

Снежните номади се възползват в пълен размер от възможностите за outdoor activities в 
Земята на Боговете и за потапяне в една от най-богатите и най-древните култури на 
Земята. 
 
12:30-12:34 ч. –  “Където дивите неща играят” (САЩ, 2017, Кристъл Райт, 4’ /  
“Where the wild things play”, USA, 2017, Krystle Wright, 4’) 
Петък вечер в залата за забавления. Но къде са момичетата? Ами, правят B. A. S. E.-

скокове от високи скали, изпълняват трикове, ходейки по въже, катерят отвесни 

маршрути, карат ски по необработени терени, като оставят момчетата след себе си.   

Това е ода за мястото на жените в съвременния outdoor и екстремните спортове. 
 
12:34-14:10ч.  –  “Кървавият път” (САЩ, 2017, Никълъс Шранк, 96’ /  “Blood 
road”, USA, 2017, Nicholas Schrunk, 96’) 
Филмът проследява две планински велосипедистки – американката Рибека Раш и 

виетнамката Хуен Нгуен – преминали прочутата пътека на Хо Ши Мин през гъстите 
джунгли на Виетнам, Лаос и Камбоджа. Целта им е да стигнат до мястото, където 
бащата на Рибека, пилот от американските военно-въздушни сили, е бил свален в Лаос 
преди повече от 40 години. По време на това пътешествие двете жени поставят на 
тежко изпитание телата и психиката си, за да открият колко дълбок отпечатък върху 
живота им е сложила Виетнамската война. 
 

14:10 – 14:30ч.  –  почивка / break 
 

14:30-14:53 – “Македонското знаме на Анапурна-1” (Македония, 2016, Горан 
Вучич, 23’ /  “Makedonskoto zname na Anapurna 1” /  “Macedonian flag on 
Annapurna 1”, Macedonia, 2016, Goran Vukik, 23’) 
През 2015 г. македонският алпинист Здравко Деянович направи опит да изкачи 

Анапурна-1 (8091 м) в Непалските Хималаи – един от най-смъртоносните върхове в 
света. В своята изповед пред камерата той описва преодоляването на страха и 

съмненията, благодарение на волята да постигне поставената цел. 
 
14:54-15:00ч.  –  “Пътят 600 Ком-Емине” (“The road 600 Kom-Emine”, България, 
2017, “ФОРМИ”, 6’) 
Първото скоростно преминаване на най-дългия туристически маршрут в България Ком-

Емине (600 км) от жена (5 дни, 22 часа и 55 мин) – и това е Антония Григорова.  
 
15:00-15:20 ч. –  “Ботаникът” (Канада, Таджикистан, 2016, Максим Лакост-Лебюи, 
Мод Плант-Хусарук, 20’ /  “The Botanist”, Canada, Tajikistan, 2016, Maxime Lacoste-
Lebuis, Maude Plante-Husaruk, 20’) 
След разпадането на СССР бившата съветска република Таджикистан е въвлечена в 
дълга и опустошителна гражданска война. Рахимберди е ботаник, който е загубил 
всичко след войната и се е преместил в родните планини Памир със семейството си. 

Там е изградил малък самостоятелен подслон. В свободното си от борбата са оцеляване 
време той събира, хербаризира и каталогизира редки видове растения с красивия си 

почерк. 
 



15:20-17:00ч.  –  “Паяците” (Италия, 2016, Филипо Салвиони, 100’ /  “Ragni”, Italy, 
2016, Filippo Salvioni, 100’) 
През 1946 г. група млади хора от Леко, обединени от жаждата за катерачни 

приключения, поставят началото на знаменития клуб “Пяците от Леко” (“Ragni di 

Lecco”). Използвайки архивни фотографии, непоказван видеоматериал и неиздадени 

интервюта, филмът пресъздава невероятната история на тази общност, чиито членове 
до днес участват активно в писането на историята на световния алпинизъм. 

След филма – среща с един от “Паяците от Леко”, официалният гост на 

Банскофилмфест’ 2017 Матео делла Бордела.  

 

 
Нощно кино / Night Cinema 

Зала на хотел “Гардения” / Hotel “Gardenia” Hall 
 

 

22:30-23:53ч.  –  “Тресящата се планина” (Непал, 2016, Кесанг Цетен Лама, 83’ /  
“Trembling Mountain”, Nepal, 2016, Kesang Tseten Lama, 83’) – английски субтитри / 

English subtitles 
Непалската област Лангтанг бе сред най-силно засегнатите от опустошителното 
земетресение през 2015 г. Срутването на огромни ледени маси предизвика каменопади 

и лавини от сняг и земни маси. А те от своя страна – ударна вълна, равна по сила на 
половината от тази, причиненена от атомната бомба, хвърлена над Хирошима в края на 
Втората световна война. Броят на жертвите достигна 400 души – местни жители и 

туристи. Всички оцелели бяха незабавно евакуирани в Катманду. Филмът изследва 
промените в района една година след сполетялото го бедствие. 
 
23.53-01.01ч.  –  “Студено дихание” (Чили, 2014, Каро Блох, 68’ /  “Respirar Helado” 
/  “Cold Breathing”, Chile, 2014, Caro Bloj, Carolina García Bloj, 68’) – английски 

субтитри / English subtitles 

Това е историята за жените от южния чилийски град Тортел и околностите му, при 

вливането на реките Бейкър и Паскуа в Тихия океан, които в края на зимата очакват 
идването на военния кораб, за да обменят кипарисова дървесина от островите Гуаитека 
срещу стоки от първа необходимост. Животът им преминава в сурови условия и почти 

пълна изолация. Филмът е възможност за докосване до ландшафт, който е изваян от 
вятър и лед, пътуване до Южна Патагония и вдъхване от аромата на бурите и 

дъждовете, в които ще се потопим. 

 

 

25 ноември, събота / 25 Nov, Saturday 
  

Голяма зала / Big Hall 
 

 

10:00-11:05ч.  –  “109 часа” (България, 2017, Димо Петков, 65’ /  “109 hours”, 
Bulgaria, 2017, Dimo Petkov, 65’) 
Филмът “109 часа” e посветен на българския ориентировач и планински бегач Кирил 
Николов-Дизела, които пробяга 600 км по тежък планински маршрут от връх Ком в 
Западна Стара планина до нос Емине на брега на Черно море за 4 дни и 13 часа. Идеята 



на филма, както споделя режисьорът Димо Петков, е да накара зрителите да 
съпреживеят всички емоции около постижението заедно с Кирил, и да ги вдъхнови да 
преследват целите си независимо от обстоятелствата. “109 Часа” отвежда публиката 
една крачка по-близо до вътрешния свят на Дизела. 
 
11:05-11:24ч.  –  “Кангчендзьонга” (Полша, 2016, Кристина Рахвал, 19’ /  
“Kangchejnunga”, Polska, 2016, Krystyna Rachwał, 19’) 
Адам Биелецки – съавтор на първите зимни изкачвания на Гашербрум-1 (или Хидън 

пик, на 9 март 2012 г.) и Броуд пик (5 март 2013 г.), стъпил и на К-2 (на 31 юли 2012 г.) 
и Макалу (30 септември 2011 г.), след едногодишна пауза в най-високите планини, е 
поканен от Денис Урубко да участва в пролетна експедиция на Кангчендзьонга. 
Филмът разглежда смирението пред природата, укротяването на собственото его. И 

показва, че за отказване от поставената цел е необходима също толкова сила, колкото и 

за постигането й. 

 
11:24-11:43ч.  –  “Неизвестната Патагония” (Испания, 2016, Еняут Исагире, 19’ /  
“Incognita Patagonia” (Spain, 2016, Eñaut Izagirre, 19’) 
Филмът е комбинация от проучване, катерене, картографиране на ледници и 

историческо документиране, чийто обект е ледникът Клуе на най-южния чилийски 

остров остров Хосте, разположен на юг от пролива Бийгъл и остров Огнена Земя и на 
запад от остров Наварино, от който го отделя проливът Мъри. Там се намират и едни от 
последните големи предизвикателства пред алпинизма в сърцето на този толкова слабо 
познат и проучен район.  

Среща с режисьора на филма Еняут Исагире. / Meeting with the director Eñaut Izagirre. 

 
11:43-12:01ч.  –  “Лунаг Ри” (Германия, 2016, Йоахим Хелинген, 18’ /  “Lunag Ri”, 
Germany, 2016, Joachim Hellingen, 18’) 
Когато затваря очи и мисли за Непал, пред вътрешния взор на Давид Лама се появяват 
не снежните планини, а зелените долини и малкото село в тях, където е израсъл 
неговият баща. Като дете австрийският алпинист ги е посещавал на гърба на 
родителите. При поредното идване той вече определя темпото. Семейството е дошло да 
погостува на роднините на баща му. Но за Давид това не е единствената причина да се 
върне в Непал – заедно с американската алпийска легенда Конрад Анкер има 
намерение да направи опит за изкачване на великолепния Лунаг Ри (6907 метра) по 
неговата северозападна стена. Но се оказва, че предизвикателството е прекалено голямо 
и не може да бъде преодоляно. Не този път... 
 

12:00 – 12:10ч.  –  почивка / break  

 

12:10-13:11ч.  –  “Проектът “Rockin´High” (Финландия, 2016, Матлеена 
Сааренсалми-Хинтика, 71’ /  “Project Rockin´High”, Finland, 2016, Matleena 
Saarensalmi-Hintikka, 71’) 
“AncarA” е финландска хардрок-група, която съществува от години и има три албума. 
Но не успява да пробие. Тогава участниците в нея решават да свирят в базовия лагер на 
Еверест и да влязат в Книгата на Гинес с най-високия рок-концерт в историята. 
Камерата следва рокаджиите в продължение на две години. Оказва се, че намирането на 
спонсори е много по-трудно от очакваното, особено когато музикантите са 
надхвърлили определена възраст. Но момчетата от “AncarA” не се отказват и успяват 
да изнесат концерта си в Непал. Главни герои са солистът Сами (42 г.) и китаристът 



Гари (35 г.). Това е честен и човешки документален филм за буйния проект, 
невероятните бъркотии, за неуспеха и успеха. 
Среща с режисьорката на филма Марлеена Сааренсалми-Хинтика / Meeting with the 

director Matleena Saarensalmi-Hintikka. 

 

13:10 – 13:30ч. –  почивка / break  
 

13:30-13:34ч.  –  “Земята на Пакистан” (Пакистан, 2017, Али Соаил Джаура, 4’ /  
“Arz e Pakistan” /  “Land of Pakistan”, Pakistan, 2017, Ali Sohail Jaura, 4’) 
Опит за популяризация на туризма в северните райони на Пакистан, за запознаване със 
съкровищата на тамошната култура и с усилията да бъде опазена уникалната природа. 
Всичко това – за подобряване имиджа на страната, оставаща много често встрани от 
вниманието на средствата за масово осведомяване. 
 
13:34-14:40ч.  –  “Отвъд границата – историята на Еторе Кастильони” (Италия, 
Швейцария, 2017, Андреа Адзети, Федерико Маса, 66’ /  “Oltre il confine, la storia di 
Ettore Castiglioni” /  “Beyond the border, the story of Ettore Castiglioni”, Italy, 
Switzerland, 2017, Andrea Azzetti, Federico Massa, 66’) 
Опит да бъде разказана историята на алпиниста Еторe Кастильони (1908-1944) на 
базата на неговия дневник. Младо момче от добро семейство, непокорен самотник, 
любител на живописта и музиката, лейтенант от армията, а после – партизанин, 

превеждащ нелегално бежанци и евреи през границата между Италия и Швейцария. 
Неговият дневник завършва през март 1944 г. След поредното влизане в Швейцария с 
фалшива самоличност, той е арестуван в Малоя (Гризон). Дрехите и ботушите му са 
конфискувани и е заключен в стаята на един хотел. През нощта, използвайки 

алпинистките си умения, бяга през прозореца. И се оказва на ледника Форно само с 
едно одеало... Какво го е накарало на опита това невъзможно бягство? По-дълбокият 
смисъл на постъпката му кореспондира с романтичната идея за алпинизъм и за  
необходимостта от абсолютна свобода. 
 
14:40-15:04ч.  –  “Да се научиш да живееш отново” (Франция, Италия, 2017, Елоизе 
Барбиери, 24’ /  “Une vie à apprendre” /  “A life to be learnt”, France, Italy, 2017, 
Eloise Barbieri, 24’) 
Макар че загубва чувствителността в краката си след инцидент в планината, Ванеса 
Франсоа продължава да се занимава с катерене с помощта на приятелите си, които са 
не само отлични алпинисти, но притежават душевна щедрост и солидарност. След 

успешното изкачване по тура “Zodiac” в Йосемити Ванеса решава да опита силите си на 
Гран Капюсен – високия близо 4000 метра скален монолит в масива на Монблан. За 
Ванеса катеренето е преди всичко пътуване към собствената й същност, по време на 
което постепенно започва да си дава сметка, че парализираното й тяло не може да бъде 
пречка пред общуването с планината. 
 
15:04-15:12ч.   –  “Мар Алварес” (Испания, 2016, Джон Еранс, Гералд Перис, 8’ /  
“Mar Álvarez. No logo” (Spain, 2016, Jon Herranz, Gerard Peris, 8’) 
През пролетта на 2014 г. Мар Алварес стана петата жена в света, която успява да 
изкачи маршрут от 9a (5.14d) категория. Особено интересен и впечатляващ е фактът, че 
тя не е професионална спортна катерачка, а от години работи като пожарникарка. 
 

15:10 – 15:25ч.  –  почивка / break 
 



 
Зала на Посетителския информационен център / Visitor`s 

Infromation Center Hall 
 

 
10:00-11:06ч.  –  “Пoстоянство” (Франция, Швейцария, 2016, Лоран Жаме, 66’ /  
“Perseverance”, France, Switzerland, 2016, Laurent Jamet, 66’) 
Ришар Амакьор открехва вратата на една непозната и завладяваща вселена – на 
фрийрайда. Филмът ни пренася в необикновен свят на тренировки, състезания и 

пътувания до четирите краища на света. Въпреки контузиите и отчаянието, 
решителността на Ришар да се върне и да постигне най-доброто ниво остава 
непокътната. Защото страстта му към ските и общуването с природата чрез тях е просто 
безкрайна. 
 
11:06-11:23ч.   –  “Горско същество” (САЩ, Индонезия, 2017, Мелиса Леш, Тим 
Леймън, 17’ /  “Person of the Forest”, USA, Indonesia, 2017, Melissa Lesh, Tim Laman, 
17’) 
В изчезващите тропически гори на остров Борнео се провеждат изследвания, за да се 
разкрие и разбере уникалното поведение на дивите орангутани. Фотографът Тим 

Леймън и изследователите Черил Кът и Робърт Суро хвърлят нова светлина върху 
приликите между нас и древните ни предци. Преди да е станало твърде късно... 
 
11:23-12:01ч.   –   “Огледалната стена” (Великобритания, Coldhouse Collective, 38’ /  
“Mirror Wall”, United Kingdom, Coldhouse Collective, 38’) 
Необходимостта от приключения и търсене на предизвикателства е естествен инстинкт 
за много хора. У Лио Хоулдинг тя се проявява в организиране на експедиции до 
труднодостъпни обекти с невиждана техническа трудност и в компанията на 
изключително силни участници. Но след смъртта на дългогодишния му партньор Шон 

Стенли Лиъри и раждането на дъщеря му Фрея Лио се отправя на поредната си 

експедиция с променени разбирания и съвсем нов екип. 

 

12:00 – 12:30ч.  –  почивка / break 

 

12:30-13:13ч.   –   “На фронтовата линия в Доломитите” (Германия, Италия, 2016, 
Роб Фалсети, Сара Маино, Ана Вуковаяц, 43’ /  “Dolomitenfront” (Germany, Italy, 
2016, Rob Falsetti, Sara Maino, Ana Vukovajac, 43’) 
Някъде в бъдещето светът отново е във война. Група млади музиканти е заловенa в 
средата на нощта и доведена под конвой до военна крепост на фронтовата линия в 
планината. Щом пристигат, те усещат, че има нещо странно в крепостта, която се 
оказва място на среща, която може да промени хода на човешката история. “На 
фронтовата линия в Доломитите” е рок-опера, записана на живо по време на спектакъла 
във Форте Досачо, Доломитите. Това е и извинение за всички войни – в миналото, 
настоящето, а и в бъдещето – и химн на мира! 
 
13:13-14:06ч.   –   “Двоен сън на Екватора” (Италия, 2002, Карло Алберто Пинели, 
46’ /  “Doppio sogno all’Equatore” /  Mount Kenya: A double dream, Italy, 2002, Carlo 
Alberto Pinelli, 52’) 
През 1943 г. трима италианци бягат от английски затвор в подножието на Маунт Кения 
и не устояват на изкушението да изкачат една от кулминациите (Пойнт Ленана) на 



изключително красивия, втори по-височина връх на Черния континент. Един от тях е 
по-сетнешният знаменит италиански дипломат, общественик, писател, пътешественик 
и алпинист Феличе Бенуци (16 ноември 1910 г,-4 юли 1988 г.), катерил на млади години 

с Емилио Комичи, а като дипломат заемал важни постове в Париж, Брисбейн, Карачи, 

Канбера, Берлин, Монтевидео. Той описва това приключение в превърналата се в 
бестселър книга “Бягство на Маунт Кения”. Почти 60 години след това събитие и по 
случай Международната година на планините четирима известни италиански 

алпинисти повтарят маршрута на тримата си сънародници, влизайки в схватка с 
гъстата, труднопроходима екваториална гора и със изцяло покритата с лед и сняг 
северозападна стена на върха. 
 
14:06-15:16 ч.  –   “Самуел, живеещият сред облаците” (Белгия, 2016, Питер ван 
Ееке, 70’ /  “Samuel in the Clouds”, Belgium, 2016, Pieter van Eecke, 70’)  
Един от най-награждаваните филми през последните две години разказва историята на 
Самуел, началник на въжената линия към върха Чакалтая (което на езика кечуа 
означава “Годеницата на ветровете”, 5395 м) в Боливия – една от най-старите в света. 
Едновременно с това Самуел е свидетел на тревожно явление – отдръпването след 1980 

г. и пълното изчезване след 2009 г. на тамошния ледник. Носител на Grand Prix от 
тазгодишня международен фестивал на планинарския филм в Тренто и на още две 
награди – на РАИ [италианския национален, обществен радиотелевизионен оператор] 
за най-добър документален филм за актуални събития, и Наградата на името на Луджи 

Виторио Бертарели, учредена от Италианския туринг-клуб – за филм, насърчаващ 

устойчивия туризъм чрез отговорно отношение към планините, което позволява 
разумно използване на красотата и ценностите им. 

 

 

26 ноември, неделя / 26 Nov, Sunday 
 

Голяма зала / Big Hall 
 
 

13:10-13:49 ч.  –   “Момиче в реката – цената на опрощението” (Пакистан, 2015, 
Шармийн Обаид-Чинои, 39’ /  “A Girl in the River: The Price of Forgiveness”, 
Pakistan, 2015, Sharmeen Obaid-Chinoy, 39’) 
Филмът, режисиран от пакистанката с канадски паспорт Шармийн Обаид-Чинои, 

разказва за т. нар. убийства на честта, на които всяка година стават жертва над 1000 

млади момичета и жени в Пакистан. Носител е на най-престижната награда за кино в 
света “Оскар” за 2016 г. като най-добър късометражен документален филм. 

Режисьорката Обаид-Чинои спечели още един Оскар в същата категория през 2012 г. за 
филма “Да запазиш достойнство” (“Saving Face”). 

 
13:49-14:04ч.   –   “Непознатият Киргизстан” (България, 2017, Ладислав Цветков, 
15’ /  “Unknown Kirgizstan”, Bulgaria, 2017, Ladislav Tzvetkov, 15’) 
Българското пещерно дружество, съвместно с колеги от Киргизстан, организира 
международна спелеоложка експедиция с участници от Румъния, Сърбия, САЩ в 
Памиро-Алайският планински масив на Киргизстан. Филмът представя хода на 
проучванията в контекста на природата и културата на далечната азиатска страна. 
Среща с режисьора на филма Ладислав Цветков от БТВ. 



 

14:04-14:30ч.   –   “Битката за върховете” (България, 2017, Алеко Желязков, 27’ / 
“Battle of the summits”, Bulgaria, 2017, Aleko Zeliazkov) 
Осемхилядниците, изкачени от Боян Петров през 2016 г.  
Среща с Боян Петров. 
 

14:30 - 15:00ч.  –  почивка / break 
 

15:00-16:36ч.   –  “Бунтарят – легендата Фред Беки” (САЩ, 2017, Дейв О’ Лъски, 
96’ /  “Dirtbag: The Legend of Fred Beckey”, USA, 2017, Dave O’ Leske, 96’) 
Филмът е посветен на един от най-влиятелните американски алпинисти за всички 

времена – Фред Беки, който изоставя общоприетите норми на поведение и материалния 
комфорт, за да избере чергарския живот на скитащ алпинист. Той прави многобройни 

свръхтртудни изкачвания, които много дълго са смятани за невъзможни. Бунтарят Беки 

изгаря мостовете след себе си, бяга от славата и живее като самотник – единствено с 
мисълта за следващия връх. Оказва се, че през цялото време си е водил записки, в които 
е разговарял със себе си и е анализирал ставащото около него. Еколог още от 
времената, когато това понятие не съществува, той е автор на 13 фундаментални книги, 

които са като пътепоказатели за младите поколения. Фред Беки не се бои от 
предзвикателствата и днес, когато е вече на 94 години. 

Среща с режисьора на филма Дейв О‘Лъски / Meeting with the director Dave O’Leske.  

 

16:36-17:28ч.   –   “Навлизане в две вселени – епопея в Гренландия” (Германия, 
2016, Йохен Шмол, 52’ /  “Into Twin Galaxies – A Greenland epic”, Germany, 2016, 
Jochen Schmoll, 52’) 
Трима носители на престижната награда “Приключенец на годината” на списанието 
“National Geographic” (една от тях е сестрата на Ерик Макнейър-Лондри, един от 
тазгодишните официални гости на Банскофилмфест – Сара) предприемат необикновена 
каякарска мисия в Гренландия. Със ски и кайтове те теглят своите каяци 1000 

километра през ледената пустош, а после правят спускане по най-северната река, по 
която някой някога е гребал. 
 
17:30-17:58ч.   –   “ Хансйорг Ауер – няма връщане назад” (Италия, 2017, Дамяно 
Левати, 30’ /  “Hansjörg Auer - No Turning Back”, Italy, 2017, Damiano Levati, 30’) 
Приближение към личността на един от най-големите съвременни алпинисти, солови и 

big wall-катерачи – австриеца Хансйорг Ауер, който бе официален гост на 
Банскофилмфест през 2015 г. 
 
18:00-18:04ч.   –   “Непознатото” (Великобритания, 2016, Крис Прескот, 4’ /  “The 
Unknown”, Scotland, 2016, Chris Prescott, 4’) 
Филмът показва Дейв Маклауд по време на първото му изкачване по маршрута “Ice 

Burn” в околностите на Кинтра, остров Мул (Шотландия). На фона му той разказва за 
любовта си към катеренето и за страстта си към нови маршрути. 

 
18:04-18:31ч.   –   “Монте Сармиенто – бялата примадона” (Германия, 2016, Йохен 
Шмол, 27’ /  “Monte Sarmiento – die weiße Diva” /  “Monte Sarmiento – the white 
diva”, Germany, 2016, Jochen Schmoll, 27’) 
“Опасна красота” – това е най-точното определение за “бялата примадона” Монте 
Сармиенто. Филм за опита на Ралф Ганцхорн, Фриц Милер и Аксел Вос да изкачат този 

връх, разположен в едно от най-дивите, най-отдалечените и най-уникалните места в 



света – в чилийската част на остров Огнена Земя, на територията на националния парк 
“Алберто де Агостини”, в Корддилера Дарвин. 

 

 

 
 

Зала на Посетителския информационен център / Visitor`s 
Infromation Center Hall 

 

12:15-12:34ч.   –   “Домът на Гялму” (Непал, 2016, Асмита Шриш, Гевин Карвър, 
19’ /  “Gyalmu’s House”, Nepal, 2016, Asmita Shrish, Gavin Carver, 19’)  
Една година след земетресението, опустошило Непал, една жена с огромна смелост и 

чувство за хумор, възстановява дома си в силно пострадалата долина Лангтанг. 
 
12:34-13:34ч.   –   “Без право на грешка – Националният корпус за пещерно и 
планинско спасяване” (Италия, 2017, Марио Барбери, 60’ /  “Senza possibilità di 
errore - il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico” /  “No mistakes 
allowed”, Italy, 2017, Mario Barberi, 60’) 
Спиращ дъха киноразказ за дейността на мъжете и жените от Националният корпус за 
пещерно и планинско спасяване. За упоритите всекидневни тренировки, за 
всеотдайността и готовността във всеки миг да окажат помощ на нуждаещите се от нея. 
 
13:34-13:39ч.   –   “Отдаденост” (Великобритания, 2016, Coldhouse Collective, 5’ /  
“Devotion”, United Kingdom, 2016, Coldhouse Collective, 5’) 
Либи Питър е една от най-уважаваните алпинистки в Обединеното Кралство, с 
дългогодишен опит като инструктор и треньор, от изкачвания и експедиции по целия 
свят. Във филма тя разсъждава как – съвсем неволно – катеренето е осмислило живота 
й и е променило посоката му. 
 
13:39-14:31ч.   –   “Върховете на живота ми, трета част: Лангтанг” (Испания, 2015, 
Себастиан Монта-Росе, 52’ /  “Summits of my life III: Langtang”, Spain, 2015, 
Sébastien Montaz-Rosset, 52’) 
“Лангтанг” е разказ за едно пътешествие до сърцето на Непал. През април 2015 г. 
ултрабегачът Килиан Хорнет заедно с алпиниста Жорди Тосас и кинооператора 
Себастиан Монта-Росе се готви за скоростно изкачване на Еверест в рамките на 
проекта “Върховете на моя живот”. Два дни преди отпътуването им опустошително 
земетресение с магнитуд 7, 8 по скалата на Рихтер разтърсва Непал и има 
катастрофални последици за Лангтанг – любимата долина на Жорди. Тогава 
участниците в екипа се отказват от реализацията на своя проект и се отправят да 
оказват помощ на хората от района, който е близък до сърцата им. Филмът е ода за 
живота, израз на надеждата и търсене на нови хоризонти. 

 

14:30 – 14:50ч.  –  почивка / break 
 

14:50-15:37ч.   –   “Шангри Ла” (Австрия, 2015, Франц Хинтербранднер, Макс 
Райхел, 47’ /  “Shangri La”, Austria, 2015, Franz Hinterbrandner, Max Reichel, 47’) 
Австриецът Бернд Цангерл е един от най-добрите боулдър-катерачи в света, който не 
спира да се стреми към границите на човешките възможности. През 2009 г. той вижда 
една стара снимка от Хималаите, на която има хиляди идеални за боулдъринг камъни. 



Вдъхновен от нея, започва да търси това място и така намира своята Шангри Ла – 

царството, в което се сбъдват всички човешки желания. Оттогава той прекарва по 
няколко месеца в митичното място, за да се катери и да общува с културата на местните 
хора, които му предлагат удивителни прозрения за живота и за света. 
 
15:37-15:43ч.   –   “На колела из Чинечита” (Италия, 2016, Инти Карбони, 6’ /  
“Cinecitta on wheels”, Italy, 2016, Inti Carboni, 6’)  
Едно скейтборд-пътешествие из Чинечита – Кинограда, световноизвестната италианска 
киностудия с площ 400 декара, разположена в югоизточното предградие на Рим, на Виа 
Тусколана. 
 
15:43-15:55 ч.  –   “Анапурна-3 остана неизкачена” (Германия, 2016, Йохен Шмол, 
12’ /  “Annapurna III – Unclimbed”, Germany, 2016, Jochen Schmoll, 12’)  
Експедицията на австрийските алпинисти Давид Лама, Алекс Блюмел и Хансйорг Ауер 
прекара пет седмици в Непалските Хималаи, правейки неуспешни опити да реши един 

от най-големите проблеми в съвременния алпинизъм – преодоляването на югоизточния 
гребен на Анапурна-3 (7555 м). 

 
15:55-16:12ч.   –   “Защо не?” (Италия, 2017, Давиде Гримолди, 17’ /  “Why not”, 
Italy, 2017, Davide Grimoldi, 17’) 
Елеонора претърпява тежко падане по време на изкачване по лед във Вал Даоне. В 

резултат загубва чувствителност в краката си. Но желанието й да се завърне към 

катеренето е толкова силно, че след няколко месеца рехабилитация и възстановяване тя 
без колебание приема предложението на свои приятели за изкачване (с използване на 
специална екипировка и съоръжения) по митичната стена на Ел Капитан в Йосемити. 

Защо не? 

 
16:12-16:22ч.   –   “Сърф навсякъде” (Канада, 2016, Дезъри Байлън, Глен Диксън, 
10’ /  Surf Anywhere, Canada, 2016, Desiree Bilon, Glenn Dixon, 10’) 
Можете да сърфирате навсякъде – дори на 1500 м надморска височина и на 1000 км от 
най-близкия океан. Това е историята на малка група пионери на речния сърфинг, които 
успяха да яхнат вълна от световна класа в река Кананаскис в Скалистите планини, на 
около четиридесет и пет минути път от Калгари в канадската провинция Албърта. През 
годините Нийл Егсгард и Джейкъб Кели Куинлин са обиколили много реки. Целта на 
проекта им “Сърф навсякъде” е да създават устойчиви общности от сърфиращи по реки 

в различни части на света. Тази революция скоро ще стигне и до вас. Помислете за най-

близката река. 
 
16:22-16:46ч.   –   “Върхът, който не иска да бъде изкачен” (Италия, 2017, Филипо 
Салвиони, 24’ /  “El Cerro No Quiere”, Italy, 2017, Filippo Salvioni, 24’) 
През август 2015 г. двама италиански алпинисти се завръщат в Перу, за да направят 
опит за прокарване на нов маршрут на Невадо Йиришанка (6126 м) в отдалечен район 

на Кордилера Уайуаш. Силвано Аригони и Лоренцо Фестораци, които вече са били в 
базовия лагер, трябва да се справят не само с трудните условия, но и с някои местни 

предразсъдъци и вярвания. Това е документален киноразказ за самото изкачване, за 
истинската любов към планината и готовността за пълно потапяне в културата на 
Андите. 
 
16:46-16:54ч.   –  “Отдаден на свободното гмуркане” (Франция, 2017, Шамс, 8’ /  
“Dedicate: Diving free”, France, 2017, Shams, 8’) 



Жак дьо Вос е подводен фотограф, който прекарва по-голямата част от времето си с 
орките. С помощта на екипа си южноафриканският гмуркач и леководолаз става 
експерт в търсенето, намирането и заснемането на тези невероятни същества в 
естествената им среда. Филмът проследява пътя на “танцуващия с орки” при една от 
най-красивите и най-вълнуващите му експедиции – край бреговете на Северна 
Норвегия през миналата зима. 
 
16:54-16:59ч.   –   “Курсуаг – изследването на Голямата река” (Испания, 2016, 
Микел Сарасола, 5’ /  “Kurssuaq. La exploración del Río Grande” / ” Kurssuaq. 
Chasing a dream river” (Spain, 2016, Mikel Sarasola, 5’) 
Къс филм за проникването и изследването на девствени райони на покрития от вечни 

ледове остров Гренландия. Четирима каякари се сблъскват с най-пълноводната и една 
от най-дългите тамошни реки, за да направят първо спускане по нея, за което дълго са 
мечтали. 

 
17:00-17:07ч.   –   “Самата ти” (Канада, 2016, Джери Аълд, 7’ /  “Thyself”, Canada, 
2016, Jerry Auld, 7’)  
Една изследователка прави равносметка на живота си, за да осъзнае, че е получила 
това, което винаги е търсила... 
 
17:07-17:19ч.   –   “В търсене на собствената същност” (Германия, 2017, Улф 
Вогенщайн, 12’ /  “Wege nach Innen” /  “Inwards”, Germany, 2017, Ulf Wogenstein, 
12’ 
В един въздействащ късометражен филм 70-годишният днес Бернд Арнолд, най-

добрият катерач по пясъчниците на Саксонска Швейцария, търси връзката между 
успехите в катеренето и своите преживявания. 
 

 
Тържествена зала / Turzestvena Hall  

 

 
14:00-15:13ч.   –   “Оловни градини” (Перу, Италия, Испания, 2016, Алесандро 
Пуньо, 73’ /  “Jardines de Plomo” /  “Playgrounds of Lead”, Peru, Italy, Spain, 2016, 
Alessandro Pugno, 73’) 
Надморска височина 4000 метра в Перуанските Анди. Там, където доскоро кротко са 
пасели ламите, започват да се появяват кафяви извори. Учителката и учениците й 

взимат проби от мътната течност, за да ги изследват в училищната лаборатория. И 

установяват, че те съдъжат олово. А там, където има олово, няма живот. Кой ще им 

повярва? А и оцеляването на хората от племето уайуай зависи от оловната мина. И 

докато един миньор е свидетел на всичките застрашаващи живота му фактори, но 
предпочита да си мълчи, неговата малка дъщеря дълбоко вярва, че един нещата ще се 
променят... 
 
15:13-16:43 ч.  –   “Хана. Непознатата история на будизма” (Великобритания, 2014, 
Марта Гьорги-Кеслер, Адам Пени, 90’ /  “Hannah: Buddhism's Untold Journey”, 
Great Britain, 2014, Marta Gyorgy-Kessler, Adam Penny, 90’)  
Това е неразказаната до момента история на една млада датчанка, търсеща през 60-те 
години на ХХ век нови нива на възприятията, която със съпруга си Оле Нидал се 
превръща в опора на автентичния будизъм. През 1968 г. Хана и Оле стават първите 
ученици на Негово Светейшество XVI-тия Кармапа – Ранджунг Ригпе Дорджи (1924-



1981) в Непал. След периода на обучение те са изпратени в Европа, за да 
разпространяват тибетския будизъм сред хората на Запад, което правят повече от 30 

години. 

 


