HORALFEST 2016
Ružomberok, 11.-12. 11. 2016

Zhodnotenie a výsledky
Horský internetový klub v spolupráci s portálom Infoglobe, Zväzom slovenských fotografov a mestom
Ružomberok pripravili v dňoch 11. – 12. novembra 2016 v priestoroch Kultúrneho domu Andreja
Hlinku festival umeleckej tvorby o horách- HORALFEST 2016.
Tohtoročný Horalfest opäť ovládla kategória FOTOGRAFIA, kde bolo prihlásených najviac súťažných
príspevkov. Za ňou nasledovala LITERATÚRA a svoje zastúpenie mal aj horský FILM. Celkovo sa
súťažnej časti podujatia zúčastnilo 89 tvorcov.
V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi umelecké stvárnenia hôr a života ľudí v nich predčili
očakávania. Autori si na spracovaní svojej tvorby dali záležať, čo sa následne prejavilo na vyše
desiatke ocenení.
Piatkový večer bol v znamení diskusie s legendárnym horolezcom Mariánom Šajnohom, ako aj
dokumentárnym publicistom Rasťom Hatiarom. Okrem toho priniesol aj hudobné vystúpenie
folklórneho súboru Salatin a samozrejme nechýbali ani filmové súťažné a nesúťažné projekcie.
Začiatok festivalu bol aj vyvrcholením celoročného podujatia Horský fotomaratón, v rámci ktorého sa
uskutočnila slávnostná vernisáž spojená s oceňovaním. Cenu Grand Prix za všetky súťažné cykly získal
Martin Maličký z Popradu. Ďalšie tri ocenenia za najhodnotnejšie fotografie získali Janka Ambrózová,
Peter Šároši a Tatiana Dučaiová.
Festivalová sobota začínala literárnymi raňajkami, kde mohli súťažiaci autori konfrontovať svoje diela
s odborným garantom, následne prebehol aj fotografický workshop, ktorý bol taktiež v znamení
pomerne živej diskusie.
Poobedná komentovaná prechádzka určená nielen pre domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov,
priniesla zaujímavý pohľad na dejiny a pamiatky mesta Ružomberok. Vychádzka na miestny vrch
Čebrať sa síce nekonala, avšak o umelú lezeckú stenu bol pomerne veľký záujem.
Podvečer sa niesol v znamení premietania filmov, z ktorých sa vynímala liptovská premiéra filmu
z produkcie Redbull Media House - The Fourth Phase. Po 19-tej hodine začal tzv. Večer víťazov, kde
sa diváci z radu návštevníkov i účastníkov dozvedeli nielen výsledky tohtoročného, v poradí už
deviateho ročníka Horalfestu, ale aj si užili víťazné projekcie, bohatú tombolu či hudobné vystúpenia
speváčky Claari a Miloša Doležala jr.

Festival umeleckej tvorby o horách sa z horského prostredia prvýkrát presunul do mestského, čo
prinieslo nielen väčšiu celkovú návštevnosť (približne cez 400 návštevníkov), ale aj obšírnejšiu
prezentáciu amatérskej umeleckej tvorby o horách. Podľa slov organizátorov, mesto Ružomberok by
sa mohlo stať stálym miestom pre stretnutia milovníkov hôr, nakoľko ponúka vhodné podmienky
i veľmi ochotných miestnych ľudí, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Ružomberok pán MUDr. Igor Čombor, PhD.

OCENENIA:
Kategória LITERATÚRA
PRÓZA:
Čestné uznanie:
Mária Zuskinová
za dielo: O súkromnej Alijaške a iných pocitoch
Čestné uznanie:
Silvia Mináriková
za dielo: „Veľký Rozsutec a zemská príťažlivosť
Čestné uznanie:
Lenka Búziková
za dielo: Vysokotatranský denník
3. miesto - neudelené
2. miesto
Andrej Tymko
za dielo: Nadrozmerné bremeno
1. miesto – neudelené
POÉZIA:

Čestné uznanie:
Miroslav Čemerička:
za dielo: Zaľúbená hora
3. miesto :
Janka Mineková
za dielo: Pohľad z výšky

3. miesto:
Ľudovít Farkaš
za dielo: Zima a Jeseň
2. miesto:
Ladislav Fabián
za dielo: Pamiatke Jana Čecha
1. miesto neudelené
Kategória FILM
Čestné uznanie
Jozef Dovičin
za dielo: Zimné krásy Malej Fatry z Terchovej
3. miesto
Ondřej Smrž
za dielo: Skalní duel
2. miesto
Juraj Lukáš
za dielo: Spomienka na minulé leto
1. miesto
Ivan Mrnčo a Juraj Kořínek
za dielo: Bokami
Kategória FOTOGRAFIA
Čestné uznanie
Dušan Ignác
za dielo: V sedle I., V sedle II., V sedle III.,
Čestné uznanie
Stanislava Jankyová
za dielo: Hra s osudom
Čestné uznanie
Peter Šároši
za dielo: Nezvyčajné panorámy
3. miesto
Ľuboš Synak
za dielo: Cesta

2. miesto neudelené
1. miesto
Janka Jariabková
za dielo: Megalit a lezci, Raz sa tam vyberiem, Čo vstáva prvé v ranných lúčoch
osobitná cena GRAND PRIX
Ivan Kenéz
za dielo: Nebeský oheň, Podvečerné dotyky
Cena Zväzu slovenských fotografov
Peter Jariabka
za inovatívny prístup k fotografii

