HLAVNÍ FILMY
Queen Maud Land
USA 2018
Režie: Cedar Wright, Taylor Keating
Délka: 28 min
Země královny Maud je skalnatá část Antarktidy, úchvatně krásná, ale také chladná,
nepřátelská a odlehlá oblast světa. I přesto nebo právě proto je vyhledávaným místem
pro extrémní expedice. Skupina elitních horolezců ve složení Alex Honnold, Conrad
Anker, Jimmy Chin, Cedar Wrigt, Savannah Cummins a Anna Pfaff se vydávají zdolat
monumentální skalní věže vystupující z této nehostinné bělostné krajiny. Z lezení za
polárním kruhem mrazí až v kostech a neutuchající chlad je i pro tak zkušenou skupinu
lezců obrovská výzva. Těžké podímnky a vědomí vzdálenosti od civilizace na ně
společně působí dojmem, že se ocitli na samotném konci světa.
Cedar Wright
Cedar Wright a Taylor Keating jsou dva filmaři – dobrodruzi z městečka Boulder v
Coloradu. Ve svých filmech kombinují humor, sebekritiku příběhy natáčí ve skromném
duchu za pomoci nízkého rozpočtu. Cedar je dlouholetý profesionální lezec
společnosti The North Face a spojil svou vášeň k lezení se svou láskou k vyprávění
příběhů. Taylor je také lezec, ale je ryzí amatér,který leze pro radost. Společně tvoří
Cedar Wright Productions, produkční společnost oddanou vášnivým projektům a pěti
hodinám práce týdně.

Onekotan
Rakousko 2015
Režie: Simon Thussbas
Produkce: Red Bull Media House
Délka: 52 min
V Tichém oceánu je ostrov. Na tom ostrově je jezero a uprostřed něj ční k nebi vrchol.
Ostrov se jmenuje Onekotan a vrchol jméno nemá. Jedná se o zbytky rozpadlé sopky.
Onekotan je jedno z nejizolovanějších míst na zemi, počasí je zde nepředvídatelné a
podmínky jsou absolutně nevhodné k trvalému obývání. Kdo ví, proč Matthiase
Haunholdera pohání touha sjet vrchol této sopky na lyžích. Vydává se tedy se skupinou
dobrodruhů za tímto cílem a statečně čelí nástrahám nevlídného a nedostupného
ostrova. Jenže co člověk potřebuje ještě víc, než splnit si sen? Vrátit se domů?
Simon Thussbas
Simon si ve volných chvílích naplno užívá radostí snowboardingu. Naplno se však
věnuje také své práci. Zkrátka když už něco činí, dělá to pořádně. Ačkoliv to může být
pro jeho okolí trochu k vzteku. Simon se často kompletně uzavře před okolím. Nasadí
sluchátka, vypne zvonění telefonu, upozornění ze sociálních sítí a svou mysl upne ke
zvládnutí kreativního chaosu ve své mysli. Výsledkem jsou však fenomenální
fotografie, video záběry či celé filmy.

Surfer Dan
USA 2018
Režie: Tim Kemple
Produkce: Camp4 Collective
Délka: 8 min
Dan pro své surfování nepotřebuje oceán, písek, slunce ani slušivé plavky. Vše
potřebné pro jeho koníček nachází v ledových vlnách Hořejšího jezera v Michiganu
uprostřed třeskuté zimy. Může se to zdát jako jako ta nejméně atraktivní destinace
k surfování, ale pro Dana je vše o úhlu pohledu a o vnímání. V době nekonečných
příležitostí k cestování někdy zapomínáme, že vlastní dvorek skrývá svou vlastní
vznešenost. Stačí přijít na to, jak ji najít.
Tim Kemple, Camp4 Collective
Tim vystudoval vysokou školu, nastěhoval se na starého karavanu a vyrazil za
putováním po světových lezeckých oblastech. Někde po cestě přibral fotoaparát a o
pár let později sice stále vášnivě leze, ale mnohem známější je svými ikonickými
obrazy světových sportovců v divoké přírodě. V poslední době se hluboce ponořil do
tvorby VR a 360° obrazů. Spolupracuje také s mnoha filmovými štáby, kde je viditelný
svým epickým, ale zároveň intimní a autentickým stylem.

Ice and Palms
Německo 2018
Režie: Philipp Becker
Produkce: El Flamingo
Délka: 32 min
Jochen a Max už vyrazili za mnoha horskými dobrodružstvími. Během jednoho
takového lyžování ve vzdálených oblastech se v jejich myslích zrodil nápad. Lyžařská
expedice, která začíná přímo na prahu jejich domu. Pět týdnů, 1800 kilometrů, 35 000
metrů vertikálně a sen se stane skutečností! Jochen Mesle a Max Kroneck se chystají
na svou doposud největší a nejpozoruhodnější lyžařskou výpravu. Zadání zní: jet na
kole napříč alpským pohořím, sjet ty nejvíce ikonické horské svahy, které po cestě
uvidí a na konci se vykoupat v moři ve francouzském Nice. Motor není povolen.
El Flamingo
El Flamingo je kreativní tým tvůrců filmů, příběhů a dokumentů se spoustou zkušeností
z různých sportů i horských dobrodružství. Věří, že neexistují hranice mezi filmařskými
disciplínami a vyznávají silnou vášeň pro vizuální příběhy. Vytváří například komerční
produkty pro firmy jako je Vaude, Adidas, Tui, Decathlon, Audi, Continental, Rose nebo
Giant Bicycles. Mimo to rádi vytváří také inspirativní a čestné filmy o outdoorové a
cyklistické kultuře jako jsou např. Outlaw Diaries.

BONUSOVÉ FILMY
Můj svět
Česká republika 2019
Režie a produkce: Filip Louma, Debora Vaňkový - 4Freedom film
Délka: 14 min
Nahlédněte do světa extrémního sportovce Jana Venci Franckeho. Svět, celek přírody,
věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a
emoce. Náš jeden svět má více jak sedm a půl miliardy různých světů a pohledů na
něj. Vencův svět je jeden z nich. Láska k rodině, sport, muzika, extrémní výzvy, úcta k
přírodě, požitkářství, zážitkářství a mnoho dalšího. A možná, že zrovna jeho svět,
může inspirovat i ten váš.
Filip Louma, Debora Vaňková
Filip je televizní produkční a režisér, společně s Deborou provozují společnost
4freedom film, která se specializuje na tvorbu dokumentárních filmů, reklam, a dalších
snímků především z přírody. Kromě toho jsou to také výborní kamarádi, kteří ze všeho
nejraději zmizí v lese nebo v horách, toulají se divočinou, vezmou s sebou foťák a
kameru a spojí tak příjemné s užitečným.

Střípky ze života horolezce
Česká republika 2018
Režie: Libor Dušek
Produkce: Alternative.NOW
Délka: 28 min
Míra Šmíd fenomenální dobrodruh, přáteli přezdívaný Lanč. Samorost pocházející z
Police nad Metují je nejen v Českém okruhu horolezců známý především pro své
sólové výstupy a založení MFOF v Teplicích nad Metují. Ochutnejte kapku ze života a
díla lezce na písku, horolezce v evropských horách i světových velehorách.
Renesanční fotograf, filmař, spisovatel, organizátor a vizionář. To byl Míra Šmíd, velký,
byť někdy rozporuplný člověk. V roce 1993 za dosud nevyjasněných okolností zřítil
během sólového výstupu cesty Lost Arrow v pouhých 41 letech.
Libor Dušek
Krkonošský rodák z Vrchlabí. Etnolog, kterého můžete potkat v Krkonošském muzeu
Správy KRNAP. Horolezec, zdolávající světové velehory a když se mu zachce zpět
sjíždí na lyžích. Mezi jeden z jeho posledních úspěchů patří sjezd štítu Karla Marxe v
Pamíru (6723 m.n.m.). Spoluzakladatel kapely Cémur Šámur v níž hraje na baskytaru
a tančí, příležitostně se věnuje hudební i literární tvorbě, je společenský, miluje ženy,
skály, hory…příležitostně natočí i film společně se skvělou filmařskou bandou z
Alternative.NOW.

